ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
SLANÝ, POLITICKÝCH VĚZŇŮ 1160
PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE
Obor (hudební, taneční, výtvarný):

Studijní zaměření (nástroj):

ŽÁK / ŽÁKYNĚ
Jméno a příjmení:

Datum narození:

Místo narození:

Rodné číslo:

Státní občanství:

Adresa trvalého pobytu (včetně PSČ):
Telefon na žáka:

E-mail na žáka:

MŠ / ZŠ / SŠ:
Zdravotní stav a zdrav. obtíže žáka:

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE ŽÁKA / ŽÁKYNĚ
Jméno a příjmení:
Adresa trvalého pobytu (včetně PSČ):

Adresa pro doručování písemností (je-li odlišná od místa trvalého pobytu):
Telefon:

E-mail:

Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a školní řád, který je volně přístupný v budově školy a na
webových stránkách školy.
Prohlášení:
Všechny výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti
Jsem si vědom(a), že studium na základní umělecké škole může být ukončeno:
a) poruší-li žák závažným způsobem školní řád
b) ze zdravotních důvodů, nebo z důvodu přestěhování se do vzdáleného místa
c)
ke konci pololetí, požádá-li o to žák písemně, za nezletilého jeho zákonný zástupce
d) k 30. červnu pro neprospěch žáka
e) neplatí-li žák úhradu za vzdělání (příspěvek na školné) – ředitel školy stanoví výši úplaty na období školního roku. Úhrada za vzdělání se hradí
pololetně a je splatná do 15. dne prvního měsíce příslušného období, tj. za I. pololetí školního roku do 15.9. a za II. pololetí školního roku do 15.2.
V případě, že úplata za vzdělání nebude uhrazena v termínu splatnosti, škola má za povinnost vymáhat pohledávku a tuto skutečnost nahlásit
svému zřizovateli - Středočeskému kraji
V souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů
uvedených v přihlášce.
V případě přijetí ke vzdělávání souhlasím se zpracováním osobních údajů, s pořizováním a použitím písemností osobní povahy, podobizen, obrazových
snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se výše uvedeného žáka nebo jeho projevů osobní povahy pro potřeby ZUŠ - zejména pro propagaci
a prezentaci školy. Autorská práva v těchto případech náleží škole. Tento souhlas poskytuji na dobu časově neomezenou, přičemž beru na vědomí, že jej mohu
kdykoliv písemně odvolat. Údaje je organizace oprávněna zpracovávat či evidovat i po skončení studia.
Byl/a jsem seznámen/a s obsahem školního řádu ZUŠ, Slaný, Politických vězňů 1160 v platném znění.

Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a každou jejich změnu budu neprodleně oznamovat třídnímu učiteli a souhlasím
se zpracováním osobních údajů žáka/žákyně v případě jeho/jejího přijetí ke studiu na ZUŠ ve výše uvedeném rozsahu.

V……………………….… dne…………………….…….

…………………………………………………………………………….
Podpis zákonného zástupce nebo zletilého žáka

