
PŘIHLÁŠKA

DO   ZÁKLADNÍ   UMĚLECKÉ   ŠKOLY   PEČKY
pro školní rok 2018 - 2019

Barákova 700, 289 11  Pečky
tel:321 785 390

e-mail:zus.pecky@volny.cz
http://mujweb.cz/zus.pecky/

Obor ………………………………..                 Hlavní předmět ……………………………..

jméno a příjmení žáka/žákyně:

datum narození: místo narození: rodné číslo: státní občanství:

místo trvalého pobytu: PSČ tel.:

ve školním roce 2018– 2019   bude žákem/žákyní - třídy, školy (adresa):

zákonný zástupce žáka (jméno, adresa):

zdravotní omezení: 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 a školní řád.

Dle vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání (§ 7, odst. 2) žák přestává být žákem školy:

a) jestliže nevykonal  závěrečnou zkoušku nebo byl na konci  druhého pololetí  celkově hodnocen stupněm neprospěl  a nebylo mu
povoleno opakování ročníku,

b) jestliže byl vyloučen ze školy,

c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák, a to v pololetí nebo na konci školního roku,

d) v případě, že zák. zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu.

V případě přijetí ke studiu souhlasím v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů) /GDPR/, s pořizováním a použitím písemností osobní povahy, podobizen, obrazových snímků a obrazových i 
zvukových záznamů týkajících se uvedeného žáka nebo projevů osobní povahy pro potřeby ZUŠ, zejména pro propagaci a prezentaci školy. 
Tento souhlas poskytuji na dobu časově neomezenou.

V případě nenastoupení ke vzdělávání v ZUŠ, hlaste tuto skutečnost písemně do 31.8. Po tomto termínu bude požadována úplata za vzdělávání.

V....................................... dne .........................................                   ...........................................................
                                                                                                        Podpis zákonného zástupce nezletilého žáka   
                                                                                                                           nebo zletilého žáka 
         


