PŘIHLÁŠKA
DO PRVNÍ SOUKROMÉ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY s.r.o.,
Klavíkova 9, 370 01 Č. Budějovice, IČ: 25162390
tel: 605 987 051, 775 700 034
Obor : HUDEBNÍ

Hlavní předmět : ……………………………………………..

Jméno a příjmení žáka/žákyně:
Datum narození:

Rodné číslo:

Místo trvalého pobytu:

Státní občanství:
Telefon:

Je žákem/žákyní – třídy, školy (adresa):
Zákonný zástupce žáka (jméno, adresa):
Telefon:

E-mail:

Podpisem této přihlášky (dále "Přihláška") se zavazuji hradit příspěvek na výuku žáka/žákyně, a to ve výši stanovené
pro příslušné pololetí školního roku. Příspěvek na výuku za první pololetí školního roku je splatný při zápisu do rozvrhu
hodin, nejdéle však do 15. 9. a na druhé pololetí do 20. ledna kalendářního roku, ve kterém probíhá výuka. Při odhlášení
žáka v průběhu školního roku se příspěvek nevrací, dle vyhlášky 71/2005 Sb. Žáka je možné v průběhu roku odhlásit
ze školy písemně k 31. 1. a na konci školního roku k 30. 6.
Organizace školního roku – podzimní, vánoční, jarní a hlavní prázdniny je shodná se základními školami. Vzdělávání žáků
na základních uměleckých školách upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ŠZ") a vyhláška MŠMT č. 71/2005 Sb., o základním
uměleckém vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a Školní řád, který je vyvěšen na veřejně přístupné nástěnce v hlavní
budově školy (Klavíkova ul. č. 9, České Budějovice). Školní řád je současně k nahlédnutí v kanceláři školy a na pobočkách školy
je k nahlédnutí u učitele.
Podpisem této Přihlášky je společnosti První soukromá ZUŠ s.r.o., IČ: 251 62 390, se sídlem Klavíkova 9, 370 01 České
Budějovice (dále jen "První SZUŠ") udělen výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů v této Přihlášce uvedených
ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Tyto osobní
údaje a další údaje poskytnuté První SZUŠ (zejména zdravotní stav, zdravotní postižení či zdravotní nebo sociální
znevýhodnění výše uvedeného žáka/žákyně) budou ze strany První SZUŠ použity v souladu s ustanovením § 28 ŠZ k vedení
matriky, k zajištění speciálního přístupu k žákovi/žákyni a k dalším účelům stanovených ŠZ. Beru na vědomí, že tento souhlas
je možné vzít kdykoliv zpět, vyžádat si přístup k těmto osobním údajům, požadovat výmaz těchto osobních údajů, požadovat
informaci a vysvětlení o tom, jak a kým jsou tyto osobní údaje zpracovávány a nechat tyto osobní údaje opravit
či aktualizovat. První SZUŠ se zavazuje, že výše uvedené osobní údaje nebude poskytovat třetím osobám, a to vyjma
poskytování údajů třetím osobám za účelem plnění povinností První SZUŠ a třetích osob dle ŠZ, případně jiných právních
předpisů, či zajištění speciálního přístupu k žákovi/žákyni. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány po nezbytně nutnou
dobu k vedení takové evidence.
Podpisem této Přihlášky je dán výslovný souhlas s pořízením obrazových a zvukových záznamů žáka/žákyně pro potřeby
První SZUŠ (zejména pro účely propagace a prezentace) a jejich dalším rozšiřováním obvyklým způsobem podle ustanovení
§ 85 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
První soukromá ZUŠ s.r.o. se zavazuje, že výše uvedené údaje budou použity pouze pro její vnitřní potřeby a nebudou
poskytnuty třetím osobám.

V Č. Budějovicích dne:…………………….

…………..………………………………………………………………………...……………

Podpis zákonného zástupce nezletilého žáka
nebo zletilého žáka
Žák zařazen:……………………………………….………………….…………………………………………………….………………………………….

