PŘIHLÁŠKA DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Bohumín – Nový Bohumín,
Žižkova 620, příspěvková organizace
školní rok 2019/2020

Studijní zaměření:

Obor:

Jméno a příjmení žáka/žákyně:
Datum narození:

Rodné číslo:

Státní občanství:

Trvalé bydliště:

Místo narození:

Od 1. 9. 2019 je žákem/žákyní
školy (adresa):
třídy:
Zákonný zástupce žáka/žákyně:
Adresa pro doručování písemností:
Telefonické spojení:

*Email:
* Vyplňte! Na uvedený email zasíláme údaje k bezhotovostní platbě školného.

v celé jeho výši
první splátku dle splátkového kalendáře sepsaného nejpozději do 15.9.2019 s ředitelkou školy.
Vyplnit Přílohu přihlášky, kterou tvoří Souhlas o zpracovávání osobních údajů dle Směrnic EU o GDPR

V Bohumíně dne ……………………..

………………………………………………………………
Podpis zákonného zástupce

Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění,
vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání v platném znění a školní řád.
Jsem si vědom (a), že studium na základní umělecké škole může být ukončeno:
a)
poruší-li žák závažným způsobem školní řád a je vyloučen ze školy (není to důvod k vrácení školného)
b)
ze závažných, zejména zdravotních důvodů nebo z důvodu přestěhování se do vzdáleného místa
c)
v případě nevykonání závěrečné zkoušky nebo hodnocení neprospěl na konci druhého pololetí (není to důvod k vrácení školného)
Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány do školní matriky, kterou je školské zařízení povinno vést dle Zákona č. 561/2004 Sb. § 28 odst.3.
Při vedení dokumentace a školní matriky a při zpracování osobních údajů žáků postupuje školské zařízení podle Zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů. Podle Z 561/2004 § 28 odst. 4 školské zařízení údaje z dokumentace a údaje ze školní matriky je oprávněno
poskytovat osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným tímto nebo zvláštním zákonem (např. podle trestního řádu, zákona
o Policii České republiky, zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Ředitelka školy zařazuje žáka k základnímu uměleckému vzdělávání pro školní rok 2019/2020 takto:
Jméno vyučujícího:

Ročník:

Stupeň:

