
Základná umelecká škola, Pod Dubinkou 212/1, 976 62 Brusno 
Názov elokovaného pracoviska: ........................................................ 
Meno učiteľa: ...................................................................................... 

        PRIHLÁŠKA 
  na školský rok 2019/2020 do ZUŠ Brusno 

Hudobný odbor                              Výtvarný odbor 
Tanečný odbor                               Literárno-dramatický odbor 

Údaje o žiakovi: 
Meno a priezvisko:.......................................................mobil žiaka............................. 
adresa bydliska žiaka: ................................................................................................ 
dátum narodenia:.............................................. e-mail: ............................................. 
rodné číslo: .....................................................  národnosť: ....................................... 
miesto narodenia:............................................  štát. príslušnosť:............................. 
okres narodenia: ............................................   navštevovaná škola: ...................... 

Údaje o rodičovi alebo zákonnom zástupcovi žiaka 
Meno a priezvisko rodiča: .......................................................................................... 
adresa trvalého pobytu: ............................................................................................. 
povolanie rodiča: ........................................................................................................ 
e-mailová adresa rodiča: ............................................................................................ 
mobil rodiča: .............................................................................................................. 

Základné informácie o štúdiu v základnej umeleckej škole: 

1. Výchovno-vzdelávací proces v ZUŠ sa organizuje podľa vyhlášky MŠ SR č. 324/2008 Z. z. 
o ZUŠ. 

2. Podľa § 49 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určí výšku príspevku v ZUŠ 
zriaďovateľ školy a informuje o ňom prostredníctvom svojich webových stránok na internete alebo 
na požiadanie rodiča / zákonného zástupcu aj inak. 

3. Zriaďovateľ ZUŠ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo 
zákonný zástupca neplnoletého žiak o to písomne požiada a predloží o tom doklad, že je 
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. 

4. Prvá časť prvého stupňa základného štúdia, druhá časť prvého stupňa základného štúdia, druhý 
stupeň základného štúdia a štúdium pre dospelých sa ukončujú záverečnou skúškou. 

5.  O predčasnom ukončení štúdia môže rozhodnúť riaditeľ školy: 
a) na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka 
b) ak žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok 
c) ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza príspevok na čiastočnú úhradu 
nákladov podľa § 49 ods. 4 školského zákona dlhšie ako 30 dní od určeného termínu splatnosti v šk. 
poriadku. 



6.  INFORMOVANÝ SÚHLAS na zverejnenie fotografií  a videonahrávok žiakov ZUŠ je 
vypracovaný v zmysle § 2 písm. y) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní / školský 
zákon / a o zmene a doplnení osobných údajov v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 písm. d) 
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 
Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol/a informovaný a  

Súhlasím – Nesúhlasím s použitím fotografií a videonahrávok môjho dieťaťa, pokým žiak bude 
navštevovať Základnú umeleckú školu. 

7. Prevádzkovateľ prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané 
technické a organizačné opatrenia a nechal si vypracovať spoločnosťou osobnyudaj.sk, s.r.o. 
bezpečnostnú dokumentáciu, ktorá deklaruje zákonné spracúvanie  
osobných údajov. 

Číslo osvedčenia:  Osobnyudaj.sk – 2018-15808 

 Prevádzkovateľ zároveň prehlasuje, že zaviedol transparentný systém zaznamenávania 
bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb. 

 Prevádzkovateľ prehlasuje, že jeho zamestnanci – oprávnené osoby, ktoré spracúvajú osobné 
údaje sú riadne písomne preverené a zaviazané mlčanlivosťou a to aj po skončení pracovného 
pomeru v zmysle § 79 Zákona. 

      

Vyhlasujem, že súhlasím s podmienkami a so záväzkami, ktoré vyplývajú z tejto prihlášky, 
a budem plniť povinnosti určené celým organizačným poriadkom , platným pre ZUŠ Brusno. 

V .......................................... dňa ------------------------- 

                                   Podpis rodiča / zák. zástupcu/: .............................................. 



Základná umelecká škola, Pod Dubinkou 212/1, 976 62 Brusno 
Názov elokovaného pracoviska: ............................................................................... 
Meno učiteľa: .............................................................................................................. 

    Čestné vyhlásenie  
  pre zber údajov v školskom roku 2019/2020 

Údaje o žiakovi 
Meno a priezvisko žiaka: ............................................................................................ 
dátum narodenia: ........................................................................................................ 
miesto narodenia: ....................................................................................................... 
presná adresa pobytu žiaka: ........................................................................................ 

Údaje o rodičovi alebo zákonnom zástupcovi žiaka 
Meno a priezvisko rodiča: .......................................................................................... 
Presná adresa pobytu rodiča:....................................................................................... 
Kontaktný údaj na rodiča: mobil: ............................................................................... 
            e-mail: ............................................................................ 

     Vyhlasujem, 
že súhlas na započítanie do zberu údajov som poskytol len jednej škole:          

Základnej umeleckej škole Brusno 

V ..............................................................dňa: .......................................................... 

Podpis rodiča ( zákonného zástupcu ) ..................................................................... 


