
 

PŘIHLÁŠKA  DO  ZÁKLADNÍ  UMĚLECKÉ  ŠKOLY OTROKOVICE 

 
 

Obor:                                  hudební         výtvarný        taneční         literárně-dramatický 

   

Studijní zaměření: ………………………………………………………………………….. 
     vyplní škola 

 

*) nehodící se škrtněte 

 
 

 

V.......................................  dne ........................................             …................................................................... ............. 

                                                                                                        Podpis zákonného zástupce nezletilého žáka/žákyně    

                                                                                                                          nebo zletilého žáka/žákyně 

 

Žák/žákyně je zařazen/a…………………………vyučující   ………………………………………. 

(vyplní škola) 

Jméno žáka/žákyně: 

Datum narození: Místo narození: Státní občanství: 

Tel. zák. zástupce:   

Místo trvalého pobytu: PSČ: 

E-mail: 

Zákonný zástupce žáka/žákyně (jméno, adresa pro doručování písemností): 

 

MŠ, ZŠ, SŠ, kterou žák/žákyně navštěvuje v tomto školním roce (třída, adresa): 

Zdravotní znevýhodnění a postižení žáka/žákyně: (dle §28, odst. 3, písm. c,d zákona 561/2004 Sb. /školský zákon/)  

Ano*)  (uveďte jaké)    

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Ne*) 

Souhlasím / nesouhlasím, *) 

aby ZUŠ Otrokovice v souvislosti se zajištěním vzdělávání zpracovávala osobní údaje mého syna/dcery pro 

následující účely: 

1) Zveřejnění jména a příjmení 

- lokálně (v prostorách ZUŠ) 

- na internetu prostřednictvím oficiálních webových stránek ZUŠ Otrokovice, za účelem prezentace její 

činnosti. 

2) Pořizování a následné zveřejnění fotografie, zvukového a obrazového záznamu na internetu 

prostřednictvím oficiálních webových stránek organizátora vzdělávací, kulturní či jiné obdobné akce za 

účelem prezentace této akce a činnosti organizátora akce. 

3) Předání osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, ročník narození - při organizaci a zajišťování 

vzdělávacích nebo jiných akcí s účastí žáků ZUŠ Otrokovice, kterým mohou být např. zájezdy, exkurze, 

soutěže apod. 

Souhlas uděluji na celou dobu vzdělávání mého syna/dcery. 

Potvrzuji správnost uvedených údajů a souhlasím s tím, aby Základní umělecká škola Otrokovice zpracovávala a 

evidovala osobní údaje výše uvedené (dle § 11 zák. 101/2000 Sb. v platném znění) v souvislosti se studiem na 

Základní umělecké škole Otrokovice. Údaje je organizace oprávněna zpracovávat či evidovat i po skončení studia. 

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 v platném znění a školní řád. V případě nepřijetí žáka do ZUŠ bude tato přihláška řádně 

skartována do 15 dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení.                                                                                                            

  


