
Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole
Názov a adresa ZUŠ: Súkromná základná umelecká škola Nobela, Hlavná 369/91, Hrabušice

Odbor.....................................................

Meno a priezvisko žiaka/žiačky .............................................................................................................................................................

Dátum narodenia ..................... Miesto narodenia........................................... Rodné číslo................................................

Národnosť ............................... Štátne občianstvo........................................... Škola..........................................................

Meno a priezvisko otca........................................................................................... e-mail..........................................................

Bydlisko ................................................................................................................. Kontaktný údaj...........................................

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

Bydlisko ................................................................................................................. Kontaktný údaj...........................................

Súhlasím: 
1. s uskladnením kópie zdravotného preukazu žiaka, ktorá je nevyhnutná pri poskytnutí prvej pomoci žiaka v škole počas vyučovacieho procesu i
mimo základnej školy na výletoch, exkurziách, súťažiach a iných školských a mimoškolských podujatiach, s uvedením osobných údajov žiaka na
súpiske pre rôzne žiacke a školské aj mimoškolské súťaže: meno, priezvisko, dátum narodenia, škola, ktoré sú potrebné na zaradenie žiaka do
jednotlivých súťažných kategórií aj podľa veku, s uvedením a sprístupnením osobných údajov:  meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia,
vek, ročník, škola pre ubytovanie, cestovné zľavy a cestovné pripoistenie na školských výletoch, kurzoch, a iných školských a mimoškolských
akciách, pre zľavy do múzea, divadla, kina, a iných inštitúcií navštívených počas školských akcií.  

                                        ÁNO     
2.  s  uverejňovaním  literárnych,  výtvarných,  hudobných  diel,  ručných  prác  pri  zverejňovaní  výsledkov  dosiahnutých  v rôznych  školských
a mimoškolských súťažiach a akciách,  fotografií,  videonahrávok a  vystúpení  žiaka,  s uvedením  mena,  priezviska,  bydliska,  ročník žiaka,
školu:

 na webovom sídle školy

 na FB a iných sociálnych sieťach

 na výsledkových listinách, bulletinoch, nástenných tabuliach

 vo verejných médiách

 s uverejňovaním fotografie na table absolventov školy

 bol(a)  som oboznámený(á)  so spracovaním osobných údajov, o ktorých som sa dozvedel(a)  z internetovej  stránky SZUŠ Nobela,  Hlavná
369/91, Hrabušice      ÁNO     

Môj súhlas je dobrovoľný1 a trvá pre menovaného žiaka na obdobie v súlade s platnou legislatívou pre vedenie registratúry
a školskej evidencie (v závislosti od typu údaja).                                                                                       

                                                                                                        Podpis rodiča(zák. zástupcu) .......................................................

 Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka pre zber údajov

Ja,  ............................................................................................(meno  a priezvisko  zákonného  zástupcu),  trvale/prechodne*
bytom  ...................................................................,  kontaktný  údaj  ................................(tel.  č.)  vyhlasujem,  že  súhlasím  so
započítaním môjho  dieťaťa  ..................................................................(meno  a priezvisko  dieťaťa),
narodeného .........................................., miesto narodenia .................................trvale/prechodne* bytom ................................ podľa
zákona 597/2003 Z. z.  o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení §7a  do zberu údajov Súkromnej
základnej umeleckej školy Nobela. Zároveň vyhlasujem, že tento súhlas som poskytol/a len tejto škole tohto typu.

    V................................... dňa ...........................         Podpis rodiča(zák. zástupcu) ....................................................
*nehodiace sa škrtnúť  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           Tu odstrihnúť pre rodiča(zák. Zástupcu)
Základné informácie o     štúdiu v     základnej umeleckej škole

1. Výchovno-vzdelávací proces v základných umeleckých školách sa organizuje podľa vyhlášky MŠ SR č.324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole.      
2. Podľa § 49 ods. 4 zákona č. 245/2008 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 všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľ.

3. Zriaďovateľ ZUŠ môže rozhodnúť o znížení alebo o 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 v hmotnej núdzi.

4. Základné štúdium a štúdium pre dospelých v ZUŠ sa ukončuje záverečnou skúškou.
5. O predčasnom ukončení štúdia môže rozhodnúť riaditeľ ZUŠ.

a) na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka,
b) ak žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok,
c) ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza príspevok podľa § 49 ods. 4 až 6 školského zákona.

_______________
1 V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej 
týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím 
súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila.


