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Manuál pro rodiče přijatých žáků 

 

1/  Je třeba si zkontrolovat přiřazené číslo se seznamem přijatých žáků. 

 

2/  V případě, že bylo vaše dítě přijato ke studiu, je třeba nejpozději do 5. září 2022 podepsat 

            přihlášku v kanceláři školy (1. patro vpravo, dveře č. 207). Podepsáním přihlášky se 

            stává vaše dítě žákem školy. 

 

3/ Po 1. červenci 2022 obdržíte mailovou poštou informace o výši školného a číslo, které 

 slouží jako variabilní symbol pro zaplacení školného. Dále také číslo účtu, na které je třeba 

 platbu zaslat. 

 Toto školné je třeba uhradit nejpozději do 15. 9. 2022. 

 Pokud se tak nestane, není vaše dítě dál vedeno jako žák školy a na jeho místo nastupuje 

 náhradník. 

 

4/ Začátek školního roku je ve čtvrtek 1. 9. 2022 od 12:00 do 17:00 hodin. 

 Žáci přijatí do 1. ročníku nástroje nebo do daného oboru se v tomto čase se přihlásí u svého 

 třídního učitele. Noví žáci najdou jeho jméno v seznamu na nástěnce v přízemí školy. 

 Domluvíte si s ním rozvrh vyučování. Své dítě, které bude navštěvovat hudební obor, je 

 nutné zapsat do Hudební nauky – formulář bude viset na dveřích učebny č. 209 (třídní 

 učitel vám poradí, jak postupovat.) 

 Žáci 5 – 6 letí, přijatí ke studiu do Přípravné hudební výchovy, mají společnou schůzku se 

 svými učiteli v pondělí 5. 9. 2022 v 16:00  v učebně č. 209.  Tam se dozvědí informace    

            potřebné ke studiu. 

 Žáci přijatí ke studiu tanečního, výtvarného a literárně dramatického oboru přijdou k zápisu 

 1. 9. 2022 v čase od 12:00 do 17:00 hodin. Potřebné informace (seznam žáků, čísla učeben – 

 kde se hlásit najdou na nástěnce v přízemí školy.) 

 

5/ Pokud se z nějakého závažného důvodu nemůžete zúčastnit schůzky a domluvy rozvrhu, 

 dejte co nejdříve vědět, abychom mohli společně najít jiný termín domluvy a abychom 

 počítali s vaším dítětem jako s novým žákem ZUŠ Hodonín. 
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