Základní umělecká škola

Mobil: 728 582 727
E-mail: reditel@zuskaplice.cz
Internet: www.zuskaplice.cz

Linecká 2, Kaplice

IČO 600 84 294

PŘIHLÁŠKA DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
Obor výtvarný
Jméno a příjmení žáka/žákyně:
Datum narození:

Místo narození:

Státní občanství:

Rodné číslo:

Zdravotní pojišťovna:

Místo trvalého pobytu:

Telefon:

Je žákem/žákyní školy, třídy:
Zákonný zástupce žáka ( jméno, adresa):
Telefon:

E-mail:

Co by měl o Vašem dítěti vyučující vědět (zdravotní a jiná omezení vyžadující speciální přístup):




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, ve znění pozdějších předpisů a
školní řád.
V případě přijetí ke studiu souhlasím v souladu s § 12 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a zák. č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, s pořizováním a použitím písemností osobní povahy, podobizen, obrazových snímků a obrazových a
zvukových záznamů týkajících se uvedeného žáka nebo jeho projevů osobní povahy pro potřeby ZUŠ, zejména pro propagaci a
prezentaci školy. Tento souhlas poskytuji na dobu časově neomezenou.



Souhlasím v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. se zpracováním citlivých údajů týkajících se zdravotního stavu, zdravotního
postižení či zdravotního nebo sociálního znevýhodnění výše uvedeného dítěte. Účelem tohoto zpracování je vedení školní
matriky ve smyslu § 28 zákona č. 561/2004 Sb. odstavce 2 písmene f) a zajištění speciálního přístupu k dítěti.



Žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka byl seznámen se Školním vzdělávacím programem ZUŠ Kaplice, Linecká 2.



Žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka byl seznámen se školním řádem a respektuje ho.



Vzal(a) jsem na vědomí, že zaplatím příspěvek za poskytnuté vzdělání (úplatu) v termínech, které určí škola.



Jsem si vědom, že studium na ZUŠ může být ukončeno:
o
poruší-li žák závažným způsobem školní řád
o
ze zdravotních důvodů
o
ke konci pololetí, požádá-li o to zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák
o
k 30.červnu pro neprospěch žáka
o
nezaplatí-li žák nebo jeho zákonný zástupce úplatu za vzdělání (školné)



Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) vyhl.č.71/2005 Sb. v průběhu prvního nebo druhého pololetí
školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního
zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

Datum:

Podpis zákonného zástupce:

