PŘIHLÁŠKA
ke vzdělávání na ZUŠ Moravský Krumlov na školní rok 2018 / 2019
OBOR:

Hlavní předmět:

Ročník:

Jméno, příjmení žáka/žákyně:
Rodné číslo:

Datum narození:

Místo narození:

Státní občanství:

Adresa a kontaktní údaje žáka:
Ulice a č.p:

Obec, PSČ:

Telefon (dítěte):

Email (dítěte):

od 1. 9. 2018 bude žákem mateřské, základní, střední školy (název, adresa, třída):
Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce:
Jméno:

Příjmení:

Ulice a č.p:

Obec, PSČ:

Telefon:

Email:

Poučení:
Vzdělávání v základní umělecké škole (dále jen „ZUŠ“) upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský
zákon“), vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a školní řád.
Zákonní zástupci jsou podle § 22 odst. 3 písm. e) školského zákona povinni sdělit ZUŠ údaje uvedené v § 28 odst. 2
školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte v ZUŠ a změny v
těchto údajích. Po ukončení vzdělávání v ZUŠ budou osobní údaje žáků/žákyň uchovány z důvodu archivace po dobu
stanovenou skartačním plánem ZUŠ.
Sdělení výše požadovaných osobních údajů je podmínkou pro zahájení vzdělávání žáka/žákyně v ZUŠ.

Další údaje (jejich uvedení není povinné. V případě uvedení je ZUŠ zohlední při vzdělávání žáka/žákyně):
Zdravotní postižení dítěte (druh postižení, zdravotní znevýhodnění):

Vyjádření zákonného zástupce žáka/žákyně:
Souhlasím / nesouhlasím* s prezentací výsledků mého syna/dcery formou zveřejnění jména a příjmení v tisku,
oficiálních materiálech ZUŠ (např. kroniky ZUŠ, almanachy), na nástěnkách a prostřednictvím internetu.
Souhlasím / nesouhlasím* s pořizováním fotografií, videozáznamů a audiozáznamů mého syna/dcery na
akcích pořádaných ZUŠ a jejich dalším využitím pro propagaci činnosti ZUŠ v tisku, na nástěnkách a prostřednictvím
internetu.
Beru na vědomí, že provedu úhradu úplaty za vzdělávání (školné) ve výši a termínech, které stanoví ředitelka ZUŠ

* nehodící se škrtněte

Podpis zákonného zástupce nebo zletilého žáka:
V ………………………………………………….……dne ………………………

…………………………………………………
podpis

Žák zařazen k učiteli………………………………………………………………………………………………

