Prihláška na štúdium na základnej umeleckej škole
Názov školy: Základná umelecká škola Giraltovce, Dukelská 49/53, 087 01 Giraltovce
Odbor: Hudobný, Tanečný, Výtvarný (nehodiace sa preškrtnite)

Meno a priezvisko žiaka/ žiačky:.........................................................................................................................................
Dátum narodenia:............................... Rodné číslo:.......................................... Miesto narodenia:.....................................
Národnosť:................................................................. Štátne občianstvo:............................................................................
Adresa bydliska:...................................................................................................................................................................
Názov a adresa školy, ktorú žiak navštevuje (ZŠ, MŠ, SŠ):................................................................................................
Trieda:..........................................

Meno a priezvisko otca:.......................................................................................................................................................
Adresa:.................................................................................................................................................................................
Telefonický kontakt:................................................... E-mail: ...........................................................................................

Meno a priezvisko matky: ...................................................................................................................................................
Adresa:.................................................................................................................................................................................
Telefonický kontakt:.................................................... E-mail: ..........................................................................................
Vyhlasujem, že som vzal na vedomie základné informácie o štúdiu v základnej umeleckej škole a budem plniť
základné povinnosti určené školským poriadkom.
V ............................................, dňa .....................................

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

Základné informácie o štúdiu na základnej umeleckej škole:
1. Výchovno-vzdelávací proces na základných umeleckých školách sa organizuje podľa vyhlášky MŠ SR
č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z.z.
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 na základných
umeleckých školách (ďalej len „ZUŠ“) zriadených obcou alebo samosprávnym krajom určí všeobecne
záväzným nariadením zriaďovateľ.
3. Riaditeľ 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 v hmotnej núdzi.
4. Prvá časť prvého stupňa základného štúdia, druhá časť prvého stupňa základného štúdia, druhý stupeň
základného štúdia a štúdium pre dospelých sa ukončuje záverečnou skúškou.
5. O predčasnom ukončení štúdia môže rozhodnúť riaditeľ školy:
a) ak žiak sústavne porušuje alebo závažným spôsobom poruší školský poriadok,
b) ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov
podľa § 49 ods. 4 školského zákona,
c) na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka.

Prosím, otočte a vyplňte aj druhú stranu!!!

Súhlas so spracovaním osobných údajov
v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s ohľadom
na NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) pre:
Základná umelecká škola, Dukelská 49/53, 087 01 Giraltovce, SR. IČO: 51933047,
DIČ: 2120838951. Riaditeľ: Mgr. Peter Zajac.
(ďalej tiež aj ako „prevádzkovateľ)
Zákonný zástupca dotknutej osoby (žiaka) svojím podpisom, na základe jasne prejavenej vôle, z titulu spracúvania
osobných údajov svojho dieťaťa prevádzkovateľom nad rámec zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje súhlas:
1. so spracúvaním osobných údajov žiaka pre školské a mimoškolské činnosti, aktivity a súťaže v rozsahu: meno,
priezvisko, dátum narodenia, adresa, tel. kontakt
2. s uverejňovaním literárnych, hudobných, tanečných, výtvarných prác z výsledkov tvorivej činnosti žiaka
v rozsahu: s uvedením mena, priezviska a triedy žiaka na webovej stránke školy alebo jej zriaďovateľa, na
facebookovom profile školy v regionálnej tlači a na nástenkách v škole
3. s uverejnením mena, priezviska, triedy a školy žiaka pri zverejňovaní výsledkov dosiahnutých v rôznych
školských, mimoškolských a medzinárodných akciách a súťažiach na webovej stránke školy alebo
zriaďovateľa, v regionálnej tlači, na nástenkách v škole, v printových a elektronických médiách
4. s uverejňovaním osobných údajov žiaka v rozsahu: fotografií, video-nahrávok a vystúpení žiaka zo školských,
mimoškolských a iných akcií a súťaží školy alebo školského zariadenia a to na: webovej stránke školy alebo
zriaďovateľa, facebookovom profile školy a na webovej stránke www.youtube.com
5. so zverejňovaním informačných a prezentačných materiálov na webovej stránke školy ohľadom žiaka, v rozsahu:
meno, priezvisko, trieda, názov školy alebo školského zariadenia, individuálne a spoločné fotografie
z týchto podujatí
6. s uverejňovaním osobných údajov žiaka v rozsahu: meno, priezvisko, trieda, rok štúdia v kronike školy
7. so zverejňovaním osobných údajov žiaka v rozsahu: fotografia, meno, priezvisko, trieda, rok štúdia na tablách
Tento súhlas sa udeľuje po dobu výchovy a vzdelávania žiaka v škole alebo v školskom zariadení
(u prevádzkovateľa). Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať. 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. Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka si je vedomý práv dotknutej osoby,
ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z.z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv
dotknutých osôb.

Vypisuje zákonný zástupca

Meno a priezvisko žiaka: .....................................................................................................................................

Titul, meno a priezvisko (zákonného zástupcu): .................................................................................................

V.............................................., dňa: ...............................

Podpis zákonného zástupcu: .............................................................

