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 ):
Zákonní zástupci žáka /jméno/
otec
Telefon na otce:
Telefon na matku:

matka
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/a,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 souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasím se
zveřejňováním fotografií, videa, audiozáznamů, na nichž je můj syn/dcera zachycen po celu dobu studia mého syna/dcery v ZUŠ, které jsou
pořízeny při školních akcích a dále využívány k propagaci školy směrem k veřejnosti (webové stránky ZUŠ, zpravodaj Králicko,
Červenovodský zpravodaj, AV studio Opravil…a jiné). Dále souhlasím s využíváním výtvarných a dalších rukodělných prací mého syna/dcery
pro účely veřejné výstavy ve škole i mimo ni.

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. 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. Škola je oprávněna údaje ze
školní matriky poskytnout osobám, které svůj nárok prokáží oprávněným stanoveným školským nebo zvláštním zákonem.

V ……………………..dne……………………

…………………………………………
Podpis zákonného zástupce nezletilého žáka nebo zletilého

Žák je zařazen:

