
 

 

 

       Školní rok:                                                                          Jméno žáka 

 

Pokračovací list 

 

Bude žák pokračovat ve studiu v dalším školním roce? :    Ano           Ne               

Došlo k nějakým změnám pro školní dokumentaci?:          Ano            Ne 
    (Změna příjmení, bydliště, zdravotního stavu žáka apod.) 

Pokud ano – vepište změnu 

 

 

Plánujete změnu studijního zaměření nebo oboru:            ANO            Ne 
( např. přechod z nástroje na nástroj, přidání dalšího oboru atd. ) 

Pokud ano – vepište změnu 

 

 

Datum: 

 

Podpis zákonného zástupce:  _______________________________________ 
 

Informace o pokračovacím lístku: 

Tento pokračovací list nahrazuje elektronickou přihlášku pro stávající žáky ZUŠ. 

Pokračovací list obdrží žák od svého třídního učitele a poslední termín odevzdání je 

v den postupové zkoušky. Pokud žák nevykoná postupovou zkoušku, nemůže dál 

pokračovat ve studiu v ZUŠ. 

 

Informace o studiu: 

Žák má umožněné studium I. a II.cyklu.  

I. cyklus trvá 7 let. V sedmém roce studia žák skládá absolventskou zkoušku, kterou 

tento cyklus ukončuje a má možnost postoupit do cyklu II. 

II.cyklus trvá 4 roky a ve čtvrtém roce žák skládá absolventskou zkoušku a ukončuje 

základní studium v ZUŠ. 

 

Informace o platbách školného: 

Školné se platí dvakrát ročně a to v září a únoru. Splatnost školného je k 15. dni 

v daném měsíci. Informace o výši školného se vyhlašují na začátku školního roku a jsou 

k dispozici na www.zusnovemesto.cz. Pokud nebude školné uhrazeno ani po 3 

upomínkách bude žák vyloučen ze studia v ZUŠ.  

Pokud nastanou u plátce školného nepředpokládané překážky pro platbu školného, je 

možnost požádat ředitele školy o rozložení plateb nebo jiný termín 

úhrady.(komunikace se školou je zásadní pro řešení nenadálých situací. 

 

Informace o elektronické žákovské knížce: 

Ve školním roce 2021/2022 budou používány pouze elektronické žákovské knížky. 

V této aplikaci můžete sledovat prospěch svého dítěte, platbu školného, informace od 

učitele nebo můžete ze svého počítače nebo telefonu omluvit své dítě z výuky. 

 

Další informace najdete na našich www. stránkách – www.zusnovemesto.cz 

Například: 

- Školní řád 

- Přihlášku pro nové žáky 

- Odhlášku ze studia 

- Informace o studijních oborech 

- Elektronickou žákovskou knížku i návody jak získat přístup 

- Seznam pedagogů 

Kontaktní údaje : Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metuji 

                               e-mail: sekretariat@zusnovemesto.cz       tel: 702 255 183 

 
zde odstřihnout 
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