Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole
Názov školy : CIRKEVNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA sv. MIKULÁŠA PREŠOV
Odbor: .................................... Nástroj: .......................................... Pobočka: ...............................................................
Meno a priezvisko žiaka/ žiačky: .....................................................................................................................................................
.
Bydlisko: ................................................ PSČ ............................ ulica ............................................ číslo domu .....................
Dátum narodenia: .............................................................. Rodné číslo: ..........................................................................................
Miesto narodenia: .............................................................. Národnosť: ............................................ Štátne občianstvo: ................
Názov školy (ZŠ, SŠ): .......................................................................................................................................................................
Trieda (trieda v šk. roku, keď bude žiak navštevovať CZUŠ): .........................................................................................................
Telefonický kontakt na žiaka: ................................................... E-mail: ..........................................................................................

Meno a priezvisko otca: ............................................................................................................................................... .....................
Bydlisko: ................................................ PSČ ............................ ulica ............................................ číslo domu .....................
Telefonický kontakt: ............................................................................. E-mail: ..............................................................................
Meno a priezvisko matky: ........................................................................................................................................... ......................
Bydlisko: ................................................. PSČ ............................ ulica ............................................ číslo domu ....................
Telefonický kontakt: ............................................................................. E-mail: ..............................................................................

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

........................................................................
podpis 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 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
v základných umeleckých školách (ďalej len „ ZUŠ “) zriadených obcou alebo samosprávnym krajom určí
všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľ.
3. Evidencia pedagogickej dokumentácie podľa § 11 ods. 7 zákona 245/2008 Z. z. (školský zákon).
4. 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 príspevok k dávke v hmotnej núdzi.
5. Prvá časť prvého stupňa základného štúdia, druhá časť základného štúdia, druhý stupeň základného štúdia
a štúdium pre dospelých sa ukončujú záverečnou skúškou.
6. O predčasnom ukončení štúdia môže rozhodnúť riaditeľ ZUŠ:
a) ak žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje 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 žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov
v zmysle §13 ods. 1 písm. a) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „Zákon“) a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len
„Nariadenie“)

Údaje o dotknutej osobe (ďalej len „žiak“)
Meno a priezvisko:.................................................................................................................
Dátum narodenia:.................................................................................................................
Údaje o zákonnom zástupcovi žiaka
Meno a priezvisko:.................................................................................................................
Dátum narodenia:.................................................................................................................

Prevádzkovateľovi Cirkevná základná umelecká škola, Duklianska 16, Prešov, IČO: 42029741 (ďalej len „škola“)
udeľujem svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov žiaka:

1. pre dokumentačné, prezentačné účely a na účely pozitívnej propagácie školy v rozsahu meno, priezvisko,
ročník, dosiahnuté výsledky a ocenenia, fotografie, zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové záznamy
zachytávajúce žiaka a prejavy jeho osobnej povahy súvisiace s pôsobením na škole a jeho študijnými
výkonmi. Osobné údaje sa budú spracúvať po dobu štúdia žiaka a 5 rokov po jeho skončení a môžu byť
sprístupnené na internej sieti školy, na nástenkách a v priestoroch školy a zverejnené prostredníctvom
aktuálnej web stránky školy, sociálnych sieťach, v periodických a neperiodických materiáloch školy a
prípadne v ďalších médiách.
Súhlasím

☐

Nesúhlasím

☐

2. pre účely poskytnutia týchto údajov tretím stranám na zabezpečenie poistenia, prepravy ubytovania a iných
náležitostí spojených s organizovaním zájazdov, súťaží, pobytov a iných aktivít školy na ktorých sa žiak
zúčastní. Osobné údaje budú spracúvane v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenia účelu spracúvania,
predovšetkým sa jedná o: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, rodné číslo, číslo OP, prípadne pasu.
Osobné údaje budú spracúvané po dobu štúdia na škole.
Súhlasím

☐

Nesúhlasím

☐

Som si vedomý, že vyššie udelený súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať na základe mojej
písomnej žiadosti na adresu školy, alebo emailom na adresu: czus@zsgmik.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na
zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Súčasne prehlasujem, že som
bol informovaný podľa § 19 a §20 Zákona a čl. 13 a 14 Nariadenia o právach a informáciách týkajúcich sa ochrany
mojich osobných údajov.

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

.............................................................
Podpis zákonného zástupcu žiaka

