PŘIHLÁŠKA KE STUDIU - školní rok 2019/2020
OBOR .........HUDEBNÍ nebo TANEČNÍ….……...……….. zařazení žáka (ročník/stupeň): NEVYPLŇOVAT
STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ (hlavní předmět) ……..... NEVYPLŇOVAT...............................................................
Příjmení a jméno žáka: ......... NOVÁK JAN........................................ Rodné číslo: 110101 / 2111
Datum a místo narození: ..........1.1.2011, Praha.................... Státní občanství: Česká Republika...............................
Doručovací adresa: ………Sluníčková 11, 273 51 Unhošť…..…...…………..………………………………………….
Telefon: …601 111 111…..… e-mail: ……..…novakovam@seznam.cz…………………………………………………….
MŠ/ZŠ/SŠ – od 1. 9. 2019, adresa …ZŠ Unhošť………………………………...………. třída, ročník: 3.B…..
Příjmení a jméno otce: .. Novák Jan..........................................

kontakt: ... 601 1111 112 …................

Příjmení a jméno matky: ... Nováková Jana..............................

kontakt: …601 1111 112 ………...….............

Zdravotní stav žáka a jeho zdravotní způsobilost ke studiu (čestné prohlášení nebo přílohou lékařská zpráva)
…………zdráv..............................................................................................................................................
Úplata za vzdělávání:
a) stanovená výše úplaty za vzdělávání na období školního roku se hradí pololetně, úplata za stanovené období je splatná za I. pololetí
do 15. 9. 2019 a za II. pololetí do 20. 1. 2020; pokud škola popř. nestanoví jinak;
b) ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací (s vyjímkou
ustanovení čl. XVIII. odst. 3 Školního řádu);
c) výši úplaty za vzdělávání na období školního roku a způsob její úhrady stanovuje ředitel školy.

Žák přestává být žákem školy:
a) pokud byl na konci II. pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl nebo mu nebylo povoleno opakování ročníku;
b) jestliže byl vyloučen ze školy (dle školského zákona a školního řádu);
c) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák požádá písemně o ukončení studia k 31.1. nebo k 30.6.,
a to ve lhůtě nejpozději 15 dnů před uvedenými termíny;
d) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu.

Další ustanovení :
a) žák (za nezletilého žáka jeho zákonný zástupce) je seznámen při zápisu (den podání přihlášky) se Školním vzdělávacím programem,
školním řádem, bezpečnostními a požárními pokyny (poplachové a požární směrnice, evakuační plán školy);
b) žák školy a zákonný zástupce nezletilého žáka sledují sdělení, informace a pokyny školy na informační vývěsce;
c) žák (za nezletilého žáka jeho zákonný zástupce) souhlasí se zveřejňováním foto a video materiálů z akcí, kterých se žák zúčastnil;
d) při změně údajů se žák (zákonný zástupce nezletilého) zavazuje neprodleně (do týdne) informovat školu a změnu doložit písemně.

V Unhošti dne .......NEVYPLŇOVAT

………....………............................................................................
podpis žáka (za nezletilého žáka podpis zákonného zástupce)

