ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
BEDŘICHA SMETANY LITOMYŠL
Rkt. Stříteského 194, 570 01 Litomyšl
tel.: 461 612 628, e-mail: reditelka@zuslitomysl.cz

PŘIHLÁŠKA
ke studiu pro školní rok 20..../20.…

VÝBĚR OBORU A STUDIJNÍHO ZAMĚŘENÍ
OBOR:

HUDEBNÍ

VÝTVARNÝ

TANEČNÍ

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HUDEBNÍHO OBORU (HUD. NÁSTROJ):

INFORMACE O ŽÁKOVI
Jméno a příjmení:
Datum narození:

Rodné číslo*:

Místo narození:

Státní občanství:

Adresa trvalého bydliště:

PSČ:

E-mail:
Telefon:
Název a adresa MŠ/ZŠ/SŠ, kterou nyní žák navštěvuje:

Třída:

*údaj není povinný, nezbytný je pro školní matriku až v okamžiku přijetí žáka ke studiu na ZUŠ

INFORMACE O ZÁKONNÉM ZÁSTUPCI
Jméno a příjmení zákonného zástupce:
Adresa trvalého bydliště:
Telefon:

PSČ:
E-mail:

PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU ŽÁKA
Zákonný zástupce nebo zletilý žák tímto potvrzuje, že je po zdravotní stránce schopen nastoupit ke studiu ve výše
vybraném oboru a nástroji.
Pro přijetí do tanečního oboru je třeba zdravotní způsobilost doložit vyjádřením dětského lékaře (razítko)

Zdravotní potíže žáka, které by mohly ovlivnit průběh vzdělávání:

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé. Případné změny týkající se zdravotního stavu mého dítěte
bezodkladně nahlásím škole
Vzdělávání v ZUŠ se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání. Zákonný zástupce nebo
zletilý žák svým podpisem dále stvrzuje:
- že se seznámí se Školním řádem a bude ho během studia dodržovat (tento dokument je v písemné podobě volně
k dispozici na nástěnkách v obou budovách školy a též na www.zuslitomysl.cz).
- že uhradí úplatu za vzdělávání (školné) v termínech, které určí škola.
V …………………………………...…….... dne ………..………..……...……..

…………………………...……………………………………..
podpis zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka

Žák je zařazen do:

Informační povinnost (ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a
nařízení EU 2016/679 GDPR ze dne 27. dubna 2016)
ZUŠ B. Smetany v Litomyšli jakožto správce osobních údajů zpracovává tyto osobní údaje žáků a jejich zákonných
zástupců:
a) jméno a příjmení, datum narození dítěte, rodné číslo, místo narození
b) jméno a příjmení a kontaktní údaje na zákonného zástupce žáka (telefony, mailové adresy).
Dále informace o znevýhodnění žáka, o mimořádném nadání, o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi
školou, údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh
vzdělávání; datum zahájení a ukončení vzdělávání, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání a o zkoušce, jíž bylo
vzdělávání zakončeno.
Tyto údaje jsou zpracovány na základě zákona č. 561/2004 (školský zákon) a na základě veřejného a oprávněného
zájmu a jsou zpracovávány za účelem vedení školní matriky a povinné školní dokumentace, seznamu dětí, knihy
úrazů, poučení žáků o bezpečnosti, označování výtvarných prací dětí, programů koncertů, výroční zprávy o činnosti
školy apod. Dále jsou při školních akcích pořizovány audiovizuální záznamy, které slouží pouze k prezentaci
činnosti školy a pro potřeby dětí a jejich zákonných zástupců. Tyto záznamy jsou publikovány ve vlastních
informačních médiích - na webu školy, Facebooku, nástěnkách, ve venkovní vitríně školy a v informačních letácích.
Na základě školského zákona škola poskytuje tyto údaje ČŠI, případně SPC, PPP. Každý, jehož osobní údaje jsou
zpracovávány, má právo požádat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz anebo omezení
zpracování a může na rozsah a způsob zpracování podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dále má
právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na
základě souhlasu, má právo kdykoli souhlas odvolat.
Škola nepředává osobní údaje do jiných států a zpracovává osobní údaje pouze v nezbytně nutné míře a má
zpracovány vnitřní postupy pro jejich zabezpečení.
Doba zpracování osobních údajů je určena v minimální možné míře obecně právními předpisy a vnitřními předpisy
školy.
Kontaktní údaje správce:
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Litomyšl, se sídlem: Rektora Stříteského 194, Litomyšl, 570 01
Tel: 461 612 628, mail: reditelka@zuslitomysl.cz
Kontakt na pověřence na ochranu osobních údajů:
Klára Hudečková, poverenec@litomysl.cz, tel.: +420 720 073 518

Datum:

Podpis:

