Súkromná základná umelecká škola, Mláka 4, 029 01 Námestovo
Kontakt: telefón: 0907 153 606, 043/2388198, e-mail: szus@fernezova.sk, web: www.fernezova.sk

Prihláška
Odbor: .............................................../ Nástroj...................................................

___________________________________________________________________________
Priezvisko a meno žiaka (žiačky): ............................................................................................................
Rodné číslo: .......................................................

Dátum narodenia: ...............................................

Miesto narodenia: ..............................................

Okres: .................................................................

Národnosť: .........................................................

Štátne občianstvo: ..............................................

Bydlisko:
Ulica: ..................................................................

Číslo: .............................. PSČ: .........................

Obec (mesto): ............................................................................................................................................
Škola (ZŠ, SŠ) : ................................................................................................ Trieda: ...........................
__________________________________________________________________________________
Meno a priezvisko otca: ............................................................................................................................
Ulica a číslo domu: ..................................................................................... PSČ: ....................................
Obec/mesto: ................................................................................................ Telefón: ...............................
Meno a priezvisko matky: .........................................................................................................................
Ulica a číslo domu: ..................................................................................... PSČ: ....................................
Obec/mesto: ................................................................................................ Telefón: ...............................

___________________________________________________________________________
*vyplní rodič, resp. zákonný zástupca neplnoletého žiaka
Výchovno-vzdelávací proces v Súkromnej základnej umeleckej škole (ďalej len SZUŠ) sa organizuje podľa vyhlášky MŠ SR
číslo 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole.
Základné ustanovenia organizačného poriadku SZUŠ :
1. Štúdium na SZUŠ je záujmové. Žiaci prijatí na štúdium sú povinní zúčastňovať sa na vyučovaní pravidelne podľa
rozvrhu hodín. Zo štúdia sa môžu odhlásiť na konci prvého polroka na základe písomnej žiadosti rodiča alebo
zákonného zástupcu alebo v priebehu obdobia školského vyučovania len po predložení dokladov o chorobe alebo o
zmene bydliska!
2. O predčasnom ukončení štúdia rozhodne riaditeľ školy:
a) na základe žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu žiaka,
b) keď žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok,
c) ak žiak alebo zákonný zástupca neplatí príspevok na úhradu nákladov spojených so štúdiom.
3. Príspevok na úhradu nákladov spojených so štúdiom ustanovuje zriaďovateľ školy na príslušný školský
rok podľa zákona č. 245/2008, § 49 odst. 4 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Príspevok sa platí
polročne. Ak sa žiak bez vážnych dôvodov nezúčastňuje na vyučovaní, zaplatený príspevok sa nevracia.
4. Zákonný zástupca maloletého žiaka/žiačky SZUŠ týmto dáva súhlas prevádzkovateľovi (SZUŠ)
so spracovaním osobných údajov žiaka v informačnom systéme:
a) „Propagácia SZUŠ“ za účelom propagácie SZUŠ (v časopise, v kronike, na webovej stránke, na nástenke)
v rozsahu fotografia, zvukový záznam, videozáznam, meno, priezvisko.
b) „školské akcie“ na účely evidencie účastníkov školských akcií v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia.
Tento súhlas udeľujem v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov počas celej doby poskytovania vzdelávania
prevádzkovateľom a počas doby nutnej na archiváciu. Som si vedomý svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č.
18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.
* Tieto práva sú podrobne rozpísané na webovej stránke SZUŠ – Prihláška – Informácie dotknutej osobe

...................................................................
V Námestove, dňa

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

