
PŘIHLÁŠKA 

     DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY 
 

                
Obor……………………………..  Studijní zaměření………………....................... 
 

Jméno a příjmení žáka/žákyně: 

 
 

Datum narození: 

 
Rodné číslo: 

Místo narození: 

 

Státní občanství:    

Trvalé bydliště: 

 

 

 

 

Zdravotní stav:  

Od 1. září bude žákem/žákyní– třídy, školy (adresa)*: 

 

 
 

Zákonný zástupce žáka 1 - matka 

 

Jméno:          

 

 

Telefon: 

 

e-mail*: 

 

Zákonný zástupce žáka 2 - otec 

 

Jméno:   

 

                                                                    
Telefon: 

 

e-mail*: 

 

Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, školním, základním, 

středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška č. 71/2005 Sb. o základním 

uměleckém vzdělávání a školní řád. 

 

Jsem si vědom/vědoma, že studium žáka v základní umělecké škole může být ukončeno: 

a) jestliže nevykonal postupovou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm 

neprospěl 

b) jestliže byl vyloučen ze školy pro hrubé porušení školního řádu /§ 31 odst. 2-4 školského zákona/  

c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák                                                                                                 

d) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradí úplatu za vzdělání             

ve stanoveném termínu.                                                                                              

                                                                                                

Současně beru na vědomí, že na počátku každého pololetí /do 15. října a do 15. února/ zaplatím vždy 

úplatu za vzdělání ve stanovené výši.  

 

Stvrzuji, že zdravotní stav mého syna /dcery/ odpovídá aktivitám v ZUŠ a že všechny výše uvedené 

údaje jsou pravdivé.  
 

V ……………………..dne……………………            ………………………………………… 
                                                                                        Podpis zákonného zástupce nezletilého žáka nebo zletilého 

Žák je zařazen: 
 

 

* osobní údaj ve veřejném zájmu (jeho vyplnění pro vedení školní matriky není povinné, ve vztahu ke vzdělávání v ZUŠ doporučeno) 



PŘÍLOHA K PŘIHLÁŠCE DO ZUŠ: 

Informace o zpracování osobních údajů 

(ve smyslu zákona č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a nařízení EU 2016/679 

GDPR ze dne 27. dubna 2016, s účinností od 25. května 2018.) 

Základní umělecká škola Králíky je správce osobních údajů. V přihlášce do ZUŠ zpracovává osobní údaje žáků, jejich 

zákonných zástupců a jimi pověřených osob. Vámi poskytnuté osobní údaje (jména, adresy, kontaktní údaje, data 

narození, rodná čísla apod.) jsou zpracovávány ve veřejném zájmu* a dále na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský 

zákon) za účelem vedení školní matriky, seznamů dětí, kroniky školy, knihy úrazů, seznamů oprávněných osob apod. 

Na základě školského zákona mohou být údaje v případě potřeby poskytovány také SPC, PPP, Městský úřad (odbor 

školství, sociální) a ČŠI.  

O přijetí či nepřijetí žáka budete informováni prostřednictvím webových stránek školy či školní vývěsky v termínu, 

který Vám sdělí ředitelka školy či jí pověřený učitel přítomný u zápisu do ZUŠ. Seznam úspěšně přijatých žáků bude 

zveřejněn anonymně pod kódem, který Vám bude sdělen u zápisu do ZUŠ. 

Osobní údaje uvedené v přihlášce do ZUŠ budou po úspěšném přijetí žáka zaevidovány a chráněny v elektronickém 

systému vedení školní matriky. Přihlášky přijatých žáků budou po nezbytně nutnou dobu uloženy u ředitelky školy, 

dále po zadání údajů do elektronického systému vedení školní matriky archivovány dle pravidel Spisového a 

skartačního řádu školy. Přihlášky nepřijatých žáků budou uloženy u vedení školy pouze do 30. 9. daného kalendářního 

roku pro případ možného dodatečného využití při přijetí žáka po uvolnění kapacity školy, poté budou skartovány. 

Základní umělecká škola Králíky dále zpracovává audiovizuální záznamy, které slouží pouze k prezentaci činnosti 

školky, dokladu o její činnosti a pro potřeby dětí a jejich zákonných zástupců. Tyto záznamy jsou publikovány na 

webových stránkách školy, facebooku školy, místních zpravodajích, výstavách, veřejných vývěskách ZUŠ a na 

školním tablu. (Souhlas s jejich pořízením a zveřejněním budete škole dokládat až po úspěšném přijetí žáka ke 

vzdělávání v ZUŠ.) 

Každý zákonný zástupce žáka či zletilý žák, jehož osobní údaje jsou školou zpracovávány, má právo požadovat od 

správce přístup k jeho osobním údajům, požádat o jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování. Zároveň může na 

rozsah a způsob zpracování podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.  

Dále má právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Pokud jsou osobní údaje 

zpracovávány na základě souhlasu, má zákonný zástupce žáka, zletilý žák právo kdykoli souhlas odvolat. Škola 

nepředává osobní údaje do jiných států. Zpracovává osobní údaje pouze v nezbytně nutné míře a má zpracovány 

vnitřní postupy pro jejich zabezpečení. 

Kontaktní údaje správce:        Kontakt na pověřence pro ochranu osobní údajů:  
Základní umělecká škola Králíky, Nádražní 483, 56169 Králíky   Mgr. Denisa Černohousová 

email: zus.kraliky@tiscali.cz       email: d.cernohousova@kraliky.eu 

Tel: +420 465 631 242, Mobil: 604 151 356     Tel: +420 465 670 723 

 

Při zpracovávání osobních údajů uvedených v této přihlášce postupuje škola v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,   

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále dle nařízení EU 2016/679 

(GDPR) ze dne 27. dubna 2016, s účinností od 25. května 2018 (viz příloha přihlášky). Osobní údaje budou 

zpracovávány pouze pro účely vedení školní matriky, a to v rozsahu, formou a způsobem uvedeným v zákoně            

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, ve znění 

pozdějších předpisů a ve vyhlášce č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a 

o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

Níže uvedeného dne jsem byla informována/byl informován školou o způsobu zpracování osobních údajů 

uvedených v přihlášce a jejich ochraně dle výše uvedených zákonů, nařízení a vyhlášky. S jejich zpracováním 

školou souhlasím. 
 
 

 

V ………………………….dne……………………             ………………………………………………………. 
                                                                                          Podpis zákonného zástupce nezletilého žáka nebo zletilého 

mailto:zus.kraliky@tiscali.cz
mailto:d.cernohousova@kraliky.eu

