PŘIHLÁŠKA DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
Obor

Studijní zaměření

Jméno žáka*) – žákyně*)
Narozen - a dne

rodné číslo
v

Národnost

Okres
Státní občanství

Bydliště
E-mail

Telefon/mobil

Jmenovaný*) - jmenovaná*) je žákem*) - žákyní*)

třídy

školy

v
Jméno otce

zaměstnán jako

Pracoviště

Telefon

Jméno matky

zaměstnána jako

Pracoviště

Telefon

Jsem si vědom*) – vědoma*) – jsme si vědomi*), že studium na základní umělecké škole
může být ukončeno:
a) poruší-li žák závažným způsobem školní řád, nebo jestliže zletilý žák (žákyně) svým chováním
vážně ohrožuje výchovu, bezpečnost nebo zdraví ostatních žáků,
b) ze zdravotních důvodů,
c) požádá-li o to písemně žák, za nezletilého žáka jeho zákonní zástupci, a to ke konci pololetí nebo
školního roku,
d) k 31. lednu nebo k 30. červnu pro neprospěch,
e) neplatí-li žák školné

Ukončí-li žák (žákyně) studium na ZUŠ (kromě bodu b/ a e/) v jiném termínu, než je
uvedeno, nebude mít nárok na navrácení uhrazeného školného za dané období!
Současně jsem vzal*) – vzala*) – vzali jsme*) na vědomí, že zaplatím*) – zaplatíme*)
školné na dané období ve stanovené výši a v určeném termínu (I. pololetí do konce
měsíce září, II. pololetí do konce měsíce února).

V
*) nehodící se škrtněte

dne

............................................................
podpis žáka (žákyně)
(za nezletilého žáka (žákyni) podpis
rodičů nebo jiných zákonných zástupců)

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
Souhlas se zpracováním citlivých údajů.
Zákonný zástupce žáka zapsaného k docházce do Základní umělecké školy Dubňany,
příspěvková organozace, Komenského 282, 696 03, Dubňany, vyjadřuje souhlas v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb. se zpracováním citlivých údajů týkajících se zdravotního stavu, zdravotního
postižení či zdravotního nebo sociálního znevýhodnění uvedeného dítěte.
Účelem tohoto zpracování je vedení školní matriky ve smyslu § 28 zákona č. 561/2004 Sb.
odstavce 2 písmene f), zajištění speciálního přístupu k dítěti a zpracování výroční zprávy o činnosti
školy.
Správce údajů je ZUŠ Dubňany. Údaje budou evidovány ve školní matrice (program PDZUŠ) a
v katalogovém listě žáka. Údaje budou zpracovány po dobu školní docházky výše uvedeného žáka na
ZUŠ Dubňany a dále potom archivovány.

Souhlas s pořízením a použitím písemností osobní povahy, podobizen,
obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se žáka nebo
jeho projevů osobní povahy
Zákonný zástupce žáka zapsaného k docházce do Základní umělecké školy Dubňany,
příspěvková organizace, Komenského 282, 696 03, Dubňany, souhlasí v souladu s § 12 zákona č.
40/1964 Sb., občanského zákoníku, s pořizováním a použitím písemností osobní povahy,
podobizen, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů, pracích žáků výtvarného
oboru, týkajících se uvedeného žáka/žákyně nebo jeho/jejich projevů osobní povahy pro
potřeby ZUŠ Dubňany, zejména pro prezentaci a propagaci školy, informování o aktivitách školy a
pro potřebu poskytování ostatním žákům/žákyním a zaměstnancům ZUŠ (jedná se např. o CD/DVD
nosiče – záznamy z výletů, koncertů, soustředění).
Výše uvedený souhlas poskytuji na dobu časově neomezenou, pokud nedošlo k odvolání
souhlasu. Odvolání tohoto souhlasu musí být písemné a doručené na adresu správce.
V případě, že výše uvedené dokumenty a výstupy jsou osobními údaji ve smyslu zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasím s jejich shromažďováním a zpracováním školou
ke shora uvedeným účelům, po dobu uvedenou v předchozím odstavci.

V

dne

..................................................
podpis zákonného zástupce

