
 Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava 

 Sokolská třída 15, příspěvková organizace 
 Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

 

PŘIHLÁŠKA 

pro školní rok 2022/2023 

 
Obor:  

 

Nástroj: 

 

 

Jméno a příjmení žáka/žákyně: 

Datum narození: Rodné číslo: 

Místo narození: Státní občanství: 

Zdravotní stav:             □ bez omezení                                 □ s omezením 

Je žákem/žákyní – třídy, školy (adresa ZŠ, SŠ apod.): 

Zákonný zástupce žáka (jméno a příjmení, adresa): 

Tel.: E-mail: 

      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 řád. 

Školní řád je umístěn na internetových stránkách školy www.zus-sokolska.cz a na vývěsní tabuli u recepce školy. 

Zákonní zástupci a žáci školy mají povinnost seznámit se se školním řádem a respektovat jeho znění. Úhrada školného se 

řídí podle výše uvedených právních norem a je splatná ve dvou splátkách pololetně vždy do 15. dne příslušného měsíce 

(15.9. a 15.2.). Včasné uhrazení platby je podmínkou pro studium vašeho dítěte.                                                                                

      Osobní údaje: jméno, příjmení a ročník studia, tvorba, nahrávky z koncertů, videí a fotografií z koncertů a vystoupení 

svého dítěte, které budou využity v programu koncertu, nebo vystoupení, ve výroční zprávě, na školní nástěnce, nebo na 

internetových stránkách školy www.zus-sokolska.cz v sekci „Akce školy“, škola zveřejní pouze v přípustné a zákonné 

míře. Škola se zavazuje postupovat v oblasti zpracovávání osobních údajů v návaznosti na GDPR, tzn. že zpracovává 

pouze osobní údaje žáka a jeho zákonného zástupce v rámci právního základu zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), 

vyhlášky MŠMT č. 71/2005 Sb., a dle § 89, zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník), vše v platném znění. V jiných 

případech může zpracovávat osobní údaje žáků jen s jejich písemným souhlasem. Zákonný zástupce žáka, nebo zletilý 

žák se má v rámci oblasti GDPR povinnost seznámit s informacemi uvedenými na internetových stránkách školy 

www.zus-sokolska.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“. 

 

 

 

 

 

V ................................. dne .................................                      .............................. ................................. 

                                                                                                   Podpis zákonného zástupce nezletilého  

                                                                                                                   nebo zletilého žáka 

 
 

 

Žák je zařazen do třídy: 
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