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ODHLÁŠKA ZE VZDĚLÁVÁNÍ V ZUŠ
Zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák tímto odhlašuje ze studia v Základní umělecké škole Hodonín:

Jméno a příjmení žáka:

Obor vzdělání v ZUŠ:

Rodné číslo:

hudební

taneční

výtvarný

literárně dramatický

Vyučující:

Adresa místa trvalého pobytu žáka (včetně PSČ):

Telefon žáka:

E-mail žáka:

Jména a příjmení zákonných zástupců:

Telefon:

E-mail:

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

Prohlášení
1. Beru na vědomí, že žák bude odhlášen ze studia na základě této odhlášky (podepsané zletilým žákem nebo zákonným zástupcem
žáka) a potvrzení ředitele školy, a to zpravidla ke konci školního pololetí.
2. 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. Úhradu lze provést bankovním převodem na účet č.: 13639671/0100
(variabilní symbol škola oznámí elektronicky, příp. na dotaz) od 1. července, resp. 1. ledna. Přijetím ke vzdělávání v ZUŠ jsem se
zavázal/-a uhradit školné ve stanoveném termínu a výši. Odhláška nemá vliv na tyto závazky.
3. Beru na vědomí, že v odůvodněných případech (zejména ze zdravotních a jiných závažných důvodů) a po vzájemné předchozí
dohodě, může ředitel školy upustit od vymáhání dlužné částky.
Datum:

Podpis zákonného zástupce nebo zletilého žáka:

Potvrzení ředitele školy o odhlášení žáka ze studia (datum, podpis):

Důvod odhlášení

prosím označte " X"

- časový
- finanční
- jiný:
Místo pro vaše poznámky.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

INFORMACE PRO RODIČE: z Vyhlášky o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.
Studium lze ukončit vždy ke konci pololetí, tedy k 31. 1. a 30. 6. každého školního roku. Žádost o
ukončení studia musí být doručena na sekretariát školy před tímto termínem.

Žák přestává být žákem školy v případě že:
- 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 písemně nedohodl s ředitelem školy jiný náhradní termín
Upozornění:
Jestliže zletilý žák anebo zákonný zástupce žáka nedoručil řediteli školy Odhlášku, je stále považován
za žáka školy s povinností uhradit školné ve stanovené výši.
K nedorozumění může dojít v období začátku školního pololetí, kdy žák sice přestal do školy chodit,
ale Odhláška nebyla ke konci předcházejícího pololetí doručena. Vzniká tak vymahatelná
pohledávka. Ve výjimečném případě lze s ředitelem školy domluvit prominutí úplaty za vzdělávání v
měsících následujících po měsíci, ve kterém byla Odhláška doručena.

