
PŘIHLÁŠKA DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

     Žák        /        Žákyně:

Obor: Hudební  /        Výtvarný  /        Taneční  /        Literárně-dramatický

Studijní zaměření: Vyučující:

Jméno a příjmení žáka/yně: Telefon:

Narozen/a dne: v: Rodné číslo: Státní občanství:

Místo trvalého pobytu:

Jmenovaný/á je žákem/yní školy: Třídy:

Zákonní zástupci:

Jméno a příjmení otce: Povolání: **)

Jméno a příjmení matky: Povolání: **)

E-mail otce: Telefon:

E-mail matky: Telefon:

Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č.561/2004 Sb., vyhláška č.71/2005 Sb. o ZUŠ, Školní řád 
a Interní žákovský školní řád ZUŠ.
Výše uvedená data jsou v souladu s výše uvedenými předpisy povinnou součástí dokumentace ZUŠ a každý žák/žákyně je musí uvést v plném rozsahu.  
Žák/žákyně nebo jejich zákonní zástupci jsou povinni neprodleně škole oznámit všechny případné změny výše uvedených skutečností. Povinnou součástí studia 
jsou i další povinné předměty v souladu s ŠVP a učebními plány.
Žák/žákyně přestává být žákem školy:
a) jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl   
     a nebylo mu povoleno opakování ročníku,
b) jestliže byl vyloučen ze školy (§31 odst. 2 až 4 Zákona 561/2004 Sb.),
c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák, a to vždy pouze na konci    1. nebo 2. pololetí školního roku,
d) v případě, že nebyla uhrazena úplata za vzdělávání (školné) v daném termínu,
e) v dalších případech, které určuje Školní řád a Interní žákovský školní řád ZUŠ.

Úplata za vzdělávání (školné) se platí pololetně dle pokynů ZUŠ. Doklad (nebo jeho kopii) o zaplacení školného je 
žák/žákyně povinen odevzdat svému vyučujícímu nejpozději do 10. září a 31. ledna. 
Zaplacené školné se nevrací (§ 8 odst. 3 vyhlášky 71/2005 Sb.).

Souhlasím s dalším shromažďováním a zpracováním našich osobních dat a fotografií, a to včetně zpracování 
pro propagační a informační materiály školy (v souladu se Zákonem č.101/2000 Sb., č.106/1999 Sb., č.256/1992 Sb.).
Případný nesouhlas se zveřejňováním fotografií na nástěnkách a webových stránkách školy musí být písemně doručen vedení školy.
Potvrzuji, že výše uvedený žák/žákyně a jeho zákonní zástupci byli seznámeni se Školním řádem a Interním žákovským školním řádem ZUŠ, Praha 4, Dunická 3136 
a předpisy BOZP a PO. 

V : Dne: Rok:

**) Nepovinný údaj

Tel. ZUŠ: +420 272 702 956
E-mail ZUŠ: info@zusvpetrova.cz 
(Podepsané přihlášky posílejte na E-mail ZUŠ) Podpis

Za nezletilého žáka/žákyni podpis rodičů 
nebo jiných zákonných zástupců.

mailto:info@zusvpetrova.cz


Správce osobních údajů: Základní umělecká škola Vadima Petrova 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

b)Dunická 3136/1, Praha 4, 141 00

Já, níže podepsaný/á, souhlasím, aby ZUŠ Vadima Petrova v souvislosti se zajištěním vzdělávání zpracovávala osobní údaje mého 
syna/dcery pro následující účely:

1) zveřejněním jména a příjmení – lokálně (v prostorách ZUŠ na nástěnkách, v místním tisku nebo zpravodaji) za účelem 
prezentace činnosti ZUŠ Vadima Petrova
Souhlas uděluji na celou dobu vzdělávání mého syna/dcery v ZUŠ Vadima Petrova. Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem 
nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci, ale budou zpřístupněny širokému okruhu osob pohybující se v prostorách ZUŠ a 
všem čtenářům uvedených médií.

2) zveřejněním jména a příjmení – v prostředí internetu, prostřednictvím oficiálních webových stránek ZUŠ Vadima Petrova 
za účelem prezentace její činnosti a úspěchů.
Souhlas uděluji na celou dobu vzdělávání mého syna/dcery a současně souhlasím s dalším uchováním výše uvedených osobních 
údajů po dobu 10 let po ukončení vzdělávání v ZUŠ Vadima Petrova.
Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci, ale budou zpřístupněny všem osobám, 
které navštíví oficiální webové stránky ZUŠ Vadima Petrova.
ZUŠ Vadima Petrova nenese odpovědnost za případné další zpracování výše uvedených zveřejněných osobních údajů dalšími 
osobami nebo správci osobních údajů, které je neslučitelné s tímto účelem.

3) pořizováním a následným zveřejněním fotografie, zvukových a obrazových záznamů – v prostředí internetu, 
prostřednictvím oficiálních webových stránek ZUŠ Vadima Petrova za účelem prezentace její činnosti a úspěchů.
Souhlas uděluji na celou dobu vzdělávání mého syna/dcery a současně souhlasím s dalším uchováním výše uvedených osobních 
údajů po dobu 10 let po ukončení vzdělávání v příspěvkové organizaci ZUŠ Vadima Petrova.
Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci, ale budou zpřístupněny všem osobám, 
které navštíví oficiální webové stránky ZUŠ Vadima Petrova.
ZUŠ Vadima Petrova nenese odpovědnost za případné další zpracování výše uvedených zveřejněných osobních údajů dalšími 
osobami nebo správci osobních údajů, které je neslučitelné s tímto účelem.

4) pořizováním a následným zveřejněním fotografie, zvukových a obrazových záznamů – v prostředí internetu, 
prostřednictvím oficiálních webových stránek organizátora vzdělávací, kulturní nebo sportovní či jiné, obdobné akce za 
účelem prezentace této akce a činnosti organizátora akce.
Souhlas uděluji na celou dobu vzdělávání mého syna/dcery v ZUŠ Vadima Petrova.
Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci, ale budou zpřístupněny všem osobám, 
které navštíví oficiální webové stránky organizátora akce.
ZUŠ Vadima Petrova nenese odpovědnost za případné další zpracování výše uvedených zveřejněných osobních údajů dalšími 
osobami nebo správci osobních údajů, které je neslučitelné s tímto účelem.

Máte právo:
a) svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným pověřenci pro ochranu osobních údajů,
b) požadovat umožnění přístupu k osobním údajům Vašim i vašeho syna/dcery,
c) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané v ZUŠ Vadima Petrova jsou 
nepřesné),
d) požadovat vymazání osobních údajů vašich i vašeho syna/dcery, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
e) podat stížnost u dozorového orgánu

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů (GDPR). Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte písemně cestou pověřence pro ochranu osobních údajů. 

V................................................... dne............................. ..................................................................
                                                                                                              podpis zák.zástupce / zletilého žáka
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