PŘIHLÁŠKA DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Bohumín – Nový Bohumín,
Žižkova 620, příspěvková organizace
školní rok 2017/2018
studijní zaměření:

Obor:

Jméno a příjmení žáka/žákyně:
naroz. dne:

rodné číslo:

místo narození:

státní občanství:

telefon. spojení:

zdravotní způsobilost žáka/žákyně, popřípadě
zdravotní obtíže, které by mohly mít vliv na
vzdělávání:

trvalé bydliště:
je od 1. 9. žákem – třídy, školy (adresa):
Zákonný zástupce žáka/žákyně:
adresa pro doručování písemností:
telefonické spojení:

e-mail*:

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)

Souhlasím/Nesouhlasím s prezentací studijních výsledků mého syna/ mé dcery na veřejnosti.
Souhlasím/Nesouhlasím s fotografováním mého dítěte a se zveřejňováním fotografií v rámci propagace činnosti ZUŠ.
Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s platným Školním řádem Základní umělecké školy, Bohumín – Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvkové
organizace a že jsem porozuměl/a jeho obsahu.
Prohlašuji, že jsem se seznámil/a se Školním vzdělávacím programem Základní umělecké školy, Bohumín – Nový Bohumín, Žižkova 620,
příspěvkové organizace a že jsem porozuměl/a jeho obsahu.
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.

Svým podpisem se zavazuji:
a) uhradit celou výši školného, platného pro školní rok 2017/2018, do 15. 9. 2017;
b) v případě splátkového kalendáře, který musí být sepsaný nejpozději do 15. 9. 2017, uhradit všechny
dohodnuté splátky do 31. 12. 2017, pokud není jinak dohodnuto s ředitelkou školy.

Číslo účtu pro uhrazení školného: 41030791/0100
(údaje k bezhotovostní platbě Vám zašleme na uvedený e-mail*)
V Bohumíně dne.......................

................................................................
podpis žáka/žákyně
za nezletilého žáka/žákyni podpis
rodičů nebo jiných zákonných zástupců

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány do školní matriky, kterou je školské zařízení povinno vést podle 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...)

Žák zařazen k vyučujícímu:

Ročník/stupeň:

