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Súkromná základná umelecká škola, Bučany č. 155, 919 28 Bučany 
 

Prihláška do SZUŠ pre školský rok 2019/2020 
  

 

 
ODBOR:  ....................................  
 
Meno a priezvisko žiaka (žiačky): ............................................................   Rodné číslo: …………………………….………. 

Dátum a miesto narodenia: ……………………………………….  Št. príslušnosť: …………  Národnosť: ..........……………. 

Bydlisko (adresa, PSČ, mesto): ……………………………………………………………………………………………………… 

ZŠ/MŠ - ktorú dieťa navštevuje:  …………………………………………………………………… Trieda: ……………………… 

Matka: ........................................... telefón: …………………………. e-mail: ……………………………………………………. 

Otec: .............................................. telefón: …………………………. e-mail: ……………………………………………………. 

Dôležité upozornenie pre SZUŠ:  .......................................................................................................................................... 
 
Údaje sú povinné, ich vyplnenie je potrebné pre správne vedenie evidencie žiakov, vydávanie rozhodnutí, 
vysvedčení a katalógových listov, prípadnú efektívnejšiu komunikáciu so zákonným zástupcom. 
 
Vyhlasujem, že som vzal na vedomie základné informácie o štúdiu v Súkromnej ZUŠ a budem plniť základné povinnosti 
určené školským poriadkom. 
 
         
                     .................................................  
Dátum:  ...........................................                                                                                    Podpis rodiča (zák. zástupcu): 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Základné informácie o štúdiu v základnej umeleckej škole 
 
 

1. Výchovno-vzdelávací proces v základných umeleckých školách sa organizuje podľa vyhlášky MŠ SR č. 245/2011 
Z.z. o základnej umeleckej škole. 

2. Žiaci prijatí na štúdium sú povinní zúčastňovať sa na vyučovaní pravidelne podľa rozvrhu hodín.  
3. Odhlásenie zo štúdia je možné iba písomnou formou (vyplnením formulára na webe školy).  
4. O predčasnom ukončení štúdia môže rozhodnúť riaditeľ školy: 

a. na základe žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu žiaka, 
b. ak žiak sústavne alebo závažne porušuje školský poriadok, 
c. ak plnoletý žiak, alebo zákonný zástupca žiaka neplatí školné. 

5. Školné na základných umeleckých školách určuje zriaďovateľ školy a platí sa min. na polrok dopredu. Zaplatené 
školné sa nevracia, len v prípade dlhodobej PN žiaka ( mesiac a viac). 

6. SZUŠ je zaradená v sieti škôl MŠ SR a vzťahujú sa na ňu zákony, z ktorých vyplýva, uvádzanie rodného čísla, 
národnosti, preto Vás prosíme o vyplnenie týchto údajov na prihláške. V súvislosti s tým, berieme na vedomie, že 
údaje môžu spracovať len poverené osoby, ktoré sú povinné dodržiavať ustanovenia zákona č. zákon č.122/2013 

Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Spracované údaje budú archivované a likvidované 
v súlade s platnými právnymi predpismi. 

7. Rodič (zákonný zástupca) svojim podpisom berie na vedomie, že dozor nad žiakmi zabezpečuje vyučujúci počas 
vyučovania iba v triede. Zároveň dáva súhlas na prepravu dieťaťa MHD pri návšteve verejných podujatí (súťaže, 
vystúpenia, prehliadky, vernisáže a pod.), kde dozor zabezpečuje vyučujúci v plnej miere. 

8. Rodič (zákonný zástupca) svojim podpisom dáva súhlas s uverejnením fotografií a video prezentácií svojho dieťaťa 
na web stránke školy v zmysle podpísaného dokumentu GDPR. 

 


