
Základní umělecká škola
Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace

Adresa: Pivovarská 124, 743 01 Bílovec, IČ 62330276, Web: www.zusbilovec.cz

Telefon: 556 410 324, 556 413 500, E-mail: reditel@zusbilovec.cz, info@zusbilovec.cz

PROHLÁŠENÍ O POKRAČOVÁNÍ STUDIA V ZUŠ BÍLOVEC
Zákonný zástupce žáka nebo zletilý  žák tímto závazně potvrzuje, že bude pokračovat ve studiu v Základní umělecké  
škole  v  Bílovci  ve  školním  roce  2018/2019  (v  opačném  případě  použije  "Odhlášku")  a  uhradí  školné  (úplatu  za  
vzdělávání)  v  řádném  termínu,  pokud  si  s  ředitelem  školy  nedomluví  termín  jiný.  Škola  má  limitovanou  kapacitu  -  
stávajícím žákům garantuje pokračování studia, pokud o ně projeví zájem a vyjádří jej tímto prohlášením do 16. 5. 2018. 
Tento formulář zároveň slouží k aktualizaci osobních údajů, školou zpracovávaných v souladu s platnými zákony.

Jméno
a příjmení žáka:                                                                                                          

Rodné číslo:

Obor vzdělání v ZUŠ:
(zaškrtněte) hudební výtvarný Studijní zaměření (Hra na...):

Datum a místo narození: Zdravotní pojišťovna: Státní občanství:

Adresa místa trvalého pobytu žáka (včetně PSČ): Telefon žáka:

E-mail žáka:

Škola (MŠ, ZŠ, SŠ) od září 2018:

Jména a příjmení zákonných zástupců:                                          Telefon:                                            E-mail:

Adresa pro doručování písemností (je-li odlišná od místa trvalého pobytu žáka, včetně PSČ):

1. Prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti.

2. Zavazuji se k pravidelné docházce do výuky (v hudebním oboru včetně hudební nauky a komorní hry), dodržování  

Školního řádu a seznámil(-a) jsem se se Školním vzdělávacím programem ZUŠ Bílovec.

3. Beru na vědomí, že žák přestává být žákem školy, jestliže nevykonal stanovenou zkoušku nebo byl na konci druhého 

pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu ředitelem školy povoleno opakování ročníku; jestliže byl  

vyloučen  ze  školy  pro  hrubé  porušení  povinností  stanovených  školním  řádem;  jestliže  o  to  zákonný  zástupce  

nezletilého žáka nebo zletilý žák písemně požádal (formou odhlášky, zpravidla ke konci pololetí);  jestliže zákonný 

zástupce  nezletilého  žáka  nebo  zletilý  žák  neuhradil  úplatu  za  vzdělávání  ve  stanoveném  termínu  a  písemně  

nedohodl s ředitelem školy jiný náhradní termín.

4. Beru na vědomí, že úplata za vzdělávání je splatná ke dni 15. září pro I. pololetí, ke dni 15. února pro II. pololetí,  

v mimořádných případech lze s ředitelem školy dohodnout náhradní termín, případně i splátkový kalendář. Úhradu  

lze provést bankovním převodem na účet č.:  18139801/0100 (variabilní symbol škola oznámí na výše uvedený e-

mail, příp. na dotaz), a to od 1. července., resp. 1. ledna.

5. Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů, s  pořizováním

a použitím písemností osobní povahy, podobizen, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících  

se výše uvedeného žáka nebo jeho projevů osobní povahy pro potřeby ZUŠ - zejména pro propagaci a prezentaci  

školy. Tento souhlas poskytuji na dobu studia žáka, přičemž beru na vědomí, že jej mohu kdykoliv písemně odvolat.  

Beru na vědomí, že prostory školy jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem.

6. Beru na vědomí, že u žáků, kteří nejsou státními příslušníky zemí Evropské unie, je nutné doložit potvrzení o právu  

pobytu na území České republiky.

7. Beru na vědomí, že při  akcích konaných na území města Bílovec je místo shromáždění a ukončení na místě akce,  

pokud škola nestanoví jinak. Za akce pořádané školou je možné považovat pouze ty, které písemně schválí ředitel.

8. Prohlašuji,  že  žák  je  zdravotně  způsobilý  navštěvovat  základní  uměleckou  školu  a  účastnit  se  pořádaných  akcí.

V  případě  hodného  zvláštního  zřetele  se  zavazuji  písemně  informovat  ředitele  školy  o  jeho  zdravotním  stavu

a možném zdravotním riziku.

9. Beru na vědomí možnost členství ve Spolku rodičů a přátel dětí a školy při ZUŠ Bílovec.

Datum a podpis:

_________________________________________________________________________________________

Základní umělecká škola v Bílovci je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
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Úplata za vzdělávání (školné) ve školním roce 2018/2019

Hudební obor: - individuální výuka 1 500
školné v Kč 

/pololetí
- skupinová výuka (individuální výuka ve skupině) 1 200

Výtvarný obor: 1 400

Úplata za vzdělávání se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. Je splatná v I. pololetí  od

1.  července  do  15.  září,  ve  II.  pololetí  od  1.  ledna  do  15.  února,  v  mimořádných  případech  lze  s  ředitelem školy 

dohodnout náhradní termín. Neuhrazení úplaty v termínu může pro žáka znamenat, že přestane být žákem školy.

Nemáte vlastní hudební nástroj nebo nejste rozhodnuti, na který chcete
v budoucnu hrát? Informujte se o možnosti zapůjčení hudebního nástroje.
Škola  disponuje  hudebními  nástroji  k  zapůjčení  (klavír,  housle,  akordeon,  trumpeta,  pozoun,  příčná  fétna,  klarinet,  

saxofon,  tuba,  baryton,  kytara,  baskytara,  kontrabas),  a  to  dle  ceníku.  Finanční  prostředky  jsou  použity  na  opravu  

hudebních nástrojů.  Žák nebo jeho zákonný zástupce je povinen o zapůjčený hudební nástroj pečovat, aby nevznikla  

škoda. Zavazuje se, že jej  nebude zapůjčovat třetí osobě a používat k jiným účelům, než ke kterému mu byl zapůjčen,  

provádět na nástroji žádné úpravy a vrátí ve stavu odpovídajícím běžnému opotřebení v době zapůjčení. Dojde-li přesto  

k  poškození  nebo nadměrnému opotřebení  nebo zneužití  nástroje  třetí  osobou,  nahradí  vzniklou škodu.  Případnou  

opravu  nástroje  zajišťuje  výhradně  škola.  Při  ztrátě  nástroje  dohodne  žák  nebo  jeho  zákonný  zástupce  písemnou  

formou náhradu škody uhrazením pořizovací ceny nástroje, pokud se s ředitelem školy nedohodne jinak. Žák nebo jeho  

zákonný zástupce se  zavazuje,  že zapůjčený hudební  nástroj  vydá škole i  před uplynutím doby,  na níž  byl  zapůjčen,  

jestliže bude s nástrojem nesprávně zacházeno nebo jestliže o vrácení nástroje škola požádá.

Vize školy
• Otevírat bránu do světa umění, být přívětivými „vrátnými“ a zodpovědnými průvodci.

• Být školou pro život, ne školou momentálního úspěchu.

• Inspirovat a spoluobjevovat hranice vlastních možností každého, kdo o to stojí.

• Ponechávat prostor pro individualitu, nedokonalost i chybu, která učí.

• Připravovat žákům radostné situace z tvoření a sdílení prožitků. 

Vytváříme pro vás bezpečné prostředí - sdílejte s námi naše pravidla:
Žáci  školy  se  řídí  ustanoveními  školního  řádu  a  ostatními  předpisy;  dodržují  zásady  kulturního  chování;  jsou  slušní

a  ohleduplní  k dospělým  a  k sobě  navzájem;  jsou  povinni  docházet  do  vyučování  pravidelně  a  včas,  a  to  do  všech 

povinných  předmětů  stanovených  ve  školním  vzdělávacím  programu;  navštěvují  vybrané  koncertní  a  kulturní  akce

a výstavy, které jsou součástí výuky základního uměleckého vzdělávání.

Zletilí žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků  informují školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích 

nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání;  předem omluví nepřítomnost ve 

vyučování - písemně, osobně, telefonicky nebo elektronickou poštou;  v případě delší  nepřítomnosti či  nemoci podají 

řediteli  nebo učiteli  do tří  dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání;  zákonní  zástupci žáka se na vyzvání  ředitele  

školy osobně zúčastní projednání závažných otázek týkajících se základního uměleckého vzdělávání a chování žáka.

Informace o vzdělávacím obsahu naleznete ve školním vzdělávacím programu.
Jsme připraveni vám odpovědět na vaše dotazy (kontakt uveden v záhlaví).

Spolek přátel Základní umělecké školy v Bílovci
je nepolitický spolek ochotných rodičů a příznivců školy pracujících bez nároku na odměnu, který komunikuje se školou, 

přináší náměty a připomínky, hájí práva žáků, podporuje činnost a vstupuje do jednání s dalšími subjekty v zájmu školy

a žáků, organizuje kulturní akce (zájezdy do galerií, divadel apod.), žádá o granty a dotace, hospodaří s příspěvky (roční  

příspěvek na jednoho žáka činí 150 Kč, pololetní 75 Kč) a kontroluje jejich efektivní využívání. 

Další informace naleznete na webových stránkách školy:       www.zusbilovec.cz
Doporučujeme toto prohlášení okopírovat pro vlastní potřebu.

_________________________________________________________________________________________

Základní umělecká škola v Bílovci je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.


