
Základní umělecká škola Rosice, příspěvková organizace, 

  Na Schodech 239, 665 01  Rosice 
 

       PŘIHLÁŠKA KE STUDIU 
        

 

 

Obor: VÝTVARNÝ 
 

 
                             I. Základní údaje žáka 

 

 

II. Pravidla vzdělávání 
 
Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška 
č. 71/2005 Sb., o základních uměleckých školách. 
Podle zákona č. 561/2004 Sb., § 30 odst. 3 informuje škola zákonné zástupce o vydání 
a obsahu školního řádu, který je přístupný na webových stránkách školy 
(www.zusrosice.cz), nebo v tištěné podobě v prostorách školy. 
 

III. Ukončení vzdělávání 
 

a) Žák porušuje závažným způsobem školní řád. 
b) Žák nesplnil podmínky studia pro neprospěch. 

Jméno a příjmení: 
 

Rodné číslo: 

 

Datum  narození: Místo narození: Státní občanství:    

Místo trvalého pobytu: Tel. číslo: 

Ročník v ZŠ (v době nástupu do ZUŠ): 

Název a adresa školy: 

Zákonný zástupce žáka (jméno, adresa): 

Tel. číslo: E-mail: 

Žádáme o uvedení jména a  telefonního čísla druhého zákonného zástupce:  
 

http://www.zusrosice.cz/


c) V případě, že zákonný zástupce nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání. 
d) V případě, že o to písemně a ze závažných důvodů požádá zákonný zástupce 

nebo zletilý žák, a to výhradně k 31. lednu nebo 30. červnu. 
 

IV. Úplata za vzdělávání 
 

a) Úplata za vzdělávání se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o  
základních uměleckých školách. 

b) Výši úplaty na období školního roku stanoví ředitel. 
c) Úplata je splatná v řádně oznámeném termínu.                                                     

Za I. pololetí nejpozději do 15. 10. a za II. pololetí nejpozději 28. 2. 
příslušného roku. 

d) Po dohodě s vedením školy (písemné i ústní) je možno stanovit splátkový 
kalendář. 

e) Úplata se vybírá v hotovosti v kanceláři ZUŠ Rosice (budova Na Schodech 
239,  Rosice), složenkou (k dispozici v kanceláři ZUŠ) nebo převodem na účet 
č. 188838621/0100. (variabilní symbol sdělí škola zákonnému zástupci a ten jej 
pak uvede při platbě, je to jedinečné číslo, přiřazené každému dítěti zvlášť) 

 
V. Změny údajů 

 
Zákonný zástupce nebo zletilý žák je povinen neprodleně oznámit veškeré změny 
údajů uvedené v bodě I. 
 

VI. Platnost přihlášky 
 
a) Tato přihláška se podává ve dvou vyhotoveních, z nichž po přijetí a zařazení žáka 

se jedno vrací zákonnému zástupci nebo zletilému žákovi. 
 
b) Přihláška je závazná a platí ve všech bodech po celou dobu studia. 

 

 
 
 
V Rosicích dne ................................................ 
 
 
 
Podpis zákonného zástupce ..................................................................................... 
 
 
 
Podpis ředitele školy ................................................................................................. 
 

 

 

 

 

 


