Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole
Názov a adresa: Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, M. R. Štefánika 9, 902 01 Pezinok
Odbor: ................................................

Nástroj / zameranie .............................................

Meno a priezvisko žiaka (žiačky): ...................................................................................................................................................
Dátum

deň ...........................................................

Národnosť .......................................................................

narodenia:

mesiac ......................................................

Štátne občianstvo ............................................................

rok ............................................................

Škola (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ ), ktorú bude žiak navštevovať po
prijatí na ZUŠ

rodné číslo ...............................................

...........................................................................................
názov

obec

trieda

miesto narodenia .....................................

Meno a priezvisko otca: ...................................................................................................................................................................
...................................................

.....................................................................................................................

bydlisko

PSČ

ulica

číslo domu

telefón

e-mail: ..............................................................................................................................................................................................
Meno a priezvisko matky: ...............................................................................................................................................................
...................................................
bydlisko

.....................................................................................................................
PSČ

ulica

číslo domu

telefón

e-mail: .............................................................................................................................................................................................
Vyhlasujem, že som vzal na vedomie základné informáciu o štúdiu v základnej umeleckej škole a budem plniť základné povinnosti určené
školským poriadkom.
Potvrdzujem, že som bol informovaný o všetkých informáciách o spracúvaní mojich osobných údajov podľa §19 zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sú umiestnené aj na web stránke školy.

V Pezinku dňa ........................................

.....................................................................................
podpis rodiča (zákonného zástupcu)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tu odstrihnúť pre rodiča (zákonného zástupcu
Základné ustanovenia o štúdiu v základnej umeleckej škole:
1.
2.
3.
4.
5.

49 365 0 ©
(ZUŠ)

Výchovno-vzdelávací proces v základných umeleckých školách sa organizuje podľa vyhlášky MŠ SR č. 324/2008 Z.z. o základnej
umeleckej škole.
Podľa § 49 ods. 4 zákona č. 245/200/ Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len školský zákon) výšku príspevku v základných umeleckých školách (ďalej len „ZUŠ“) zriadených
obcou alebo samosprávnym krajom určí všeobecným nariadením zriaďovateľ.
Zriaďovateľ ZUŠ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka
o to písomne požiada a predloží doklad o tom že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke k hmotnej núdzi.
Základné štúdium a štúdium pre dospelých v ZUŠ sa ukončuje záverečnou skúškou.
O predčasnom ukončení štúdia rozhodne riaditeľ školy:
a) na základe žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu žiaka, alebo plnoletého žiaka
b) keď žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok
c) ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov podľa § 49 ods. 4 a 6 školského
zákona.
Ševt

III/2009

Súh la s so spra cúvan ím o sobných úda jov
v zmysle §13 ods. 1 písm. a) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a rady
(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov (ďalej len „Nariadenie“)

Údaje o dotknutej osobe (ďalej len „žiak“)
Meno, priezvisko:
Dátum narodenia:

Údaje o zákonnom zástupcovi žiaka
Meno, priezvisko: .................................................................................................................
Dátum narodenia: .................................................................................................................

Prevádzkovateľovi ZUŠEugenaSuchoňa,M.R.Štefánika9,90201Pezinok.IČO307927 (ďalej len „škola“)
udeľujem svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so zverejnením osobných údajov žiaka v zozname prijatých
uchádzačov o štúdium. Osobné údaje budú zverejnené v rozsahu meno, priezvisko a názov obce
trvalého pobytu na webovej stránke www.zuspezinok.sk
Zoznam prijatých žiakov bude zverejnený do konca aktuálneho školského roka.
Som si vedomý, že vyššie udelený súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať na základe
mojej písomnej žiadosti na adresu školy, alebo emailom na adresu: riaditelzuspk@gmail.com .
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred
jeho odvolaním. Súčasne prehlasujem, že som bol informovaný podľa § 19 a §20 Zákona a čl.13 a 14
Nariadenia o právach a informáciách týkajúcich sa ochrany osobných údajov.
V ........................................... , dňa:
___________________________
Podpis zákonného zástupcu žiaka

