ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚSTO ALBRECHTICE, TYRŠOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Obor: HUDEBNÍ/VÝTVARNÝ (nehodící se škrtněte)
Studijní zaměření v hudebním oboru (NÁSTROJ):……………………………………………………………………

Jméno a příjmení žáka/žákyně:

datum a místo narození:

rodné číslo:

státní občanství:

místo trvalého pobytu:

telefon:

od 1.9. bude žákem (adresa ZŠ, MŠ, SŠ)

třída:

Jméno a příjmení zákonného zástupce (adresa pokud se neshoduje s místem trvalého pobytu žáka)

telefon zákonného zástupce:

email:

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 vzdělávací program a školní řád.
Dle vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání (§7, odst. 2) žák přestává být žákem školy:
Jestliže byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm, neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku
Jestliže byl vyloučen ze školy
V případě, že o to písemně požádá zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák (odhlásit žáka lze pouze v pololetí nebo na
konci školního roku, při nedodržení termínu není nárok na vrácení úplaty za vzdělávání)
V případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu.
Podpisem přihlášky dává zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák souhlas:
V souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
s pořizováním a použitím písemností osobní povahy, podobizen, fotografií, videozáznamů a audiozáznamů týkajících se
uvedeného žáka nebo jeho projevů osobní povahy pro potřeby ZUŠ, zejména pro její propagační účely a prezentaci školy,
prostřednictvím webových stránek, sociálních sítí, médii, sdělovacích prostředků.
Se zveřejněním výsledků školní práce a úspěchů žáka v rámci školních i mimoškolních soutěží, přehlídek, koncertů a výstav.
Tento souhlas poskytuji na dobu časově neomezenou
Svým podpisem zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák potvrzuje, že je zdravotně způsobilý ke studiu, že se seznámil se Školním
vzdělávacím programem a školním řádem ZUŠ Město Albrechtice (webové stránky školy, vývěska, k nahlédnutí u ředitele ZUŠ)

V Městě Albrechticích dne………………………………

……………………………………………..
Podpis zákonného zástupce nezletilého žáka
nebo zletilého žáka

