
Základní umělecká škola Viléma Petrželky, 
Ostrava – Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace 

tel., fax 596 785 655, e-mail: zusvpetrzelky@seznam.cz, www.zusvpetrzelky.cz  

 

 

PŘIHLÁŠKA  

VSTUPNÍ LIST ŽÁKA 
(podklad pro školní matriku) 

 

 

Školní rok 2019/2020 Obor………………………studijní zaměření…………………………………... 

 

Jméno žáka – žákyně……………………………………… rodné číslo……………............................... 

 

Datum narození………………………….místo narození……………………………………………..... 

 

Národnost………..………………státní občanství…………………zdrav. pojišťovna……...…………. 

 

Bydliště……………………………………….………………PSČ……….telefon…………………….. 

 

Jmenovaný-á je k 1.9.2019 žákem školy……………………………………………………třídy…….... 

 

Jméno otce………………………….…………    telefon…………………………….. 

                    (e-mail)……………………………. 

Jméno matky………………………….………     telefon……………………………. 

                                                                               (e-mail)…………………………… 

 

 
1. Jsem si vědom –vědoma, že studium na základní umělecké škole může být ukončeno podle § 7 

Vyhlášky MŠMT ČR č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání, z těchto důvodů: 

    a) jestliže žák nevykonal závěrečnou zkoušku, 

    b) jestliže byl žák vyloučen ze školy, 

    c) požádá-li o to písemně zletilý žák, za nezletilého jeho zákonní zástupci, 

    d) neuhradí-li žák úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu 

2. Vzal-la jsem na vědomí, že úplata za vzdělávání (školné) je splatné ročně, a to vždy do 15. 9. příslušného 

školního roku. Ředitel školy může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým 

žákem jiný termín úhrady, a to na základě písemné dohody. 

3. Dojde-li k ukončení docházky z důvodu uvedeného v písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo druhého 

pololetí, školné se nevrací (§ 8, odst. 3). 

4. Prohlašuji, že budu plnit základní povinnosti určené organizačním řádem pro ZUŠ. 

5. Souhlasím, aby škola zpracovávala a evidovala osobní údaje včetně rodného čísla mého dítěte ve smyslu 

všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 

6. Prohlašuji, že budu informovat vyučujícího o zdravotním stavu svého dítěte (např. alergie, 

dyslexie, dysgrafie, atd.). 
 

 

Přílohou této přihlášky jsou informace o zpracování osobních údajů „Informovaný souhlas“. 

Povinností zákonného zástupce je Informovaný souhlas přečíst a podepsat. 
 

 

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

              Podpis rodičů nebo zákonných zástupců 

 

 

 



 

INFORMACE K ÚHRADĚ ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLNÉHO) NA 

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 
 

 

Vážení rodiče, 

 

dovolujeme si Vás informovat o způsobu úhrady úplaty za vzdělávání (tzv. „školné“) na školní rok 

2019/2020. 

 

Úplata za vzdělávání je splatná ročně, a to nejpozději do 15. 9. příslušného školního roku. 

V praxi to tedy znamená, že platba musí být k výše uvedenému datu připsána na účet školy, a sice za 

celý školní rok. 

 

Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, umožňuje dohodnout se zákonným 

zástupcem nezletilého žáka (nebo zletilým žákem) jiný termín úhrady. To tedy znamená, že celou 

částku lze rozložit do několika splátek, a to na základě písemné žádosti a následné dohody mezi 

školou a plátcem. 

Velmi důležité budou důvody, na jejichž základě škola splátky umožní. 

Budou mezi ně patřit hlavně: 

- sociální důvody (např. nezaměstnanost rodičů apod.) 

- počet sourozenců, kteří naši školu navštěvují 

- počet oborů, které žák navštěvuje 

 

Všechny žádosti budou posuzovány individuálně. 

 

Slevy na úplatě (na školném), které jsme dosud poskytovali, budou samozřejmě zachovány. 

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že školné (nebo jeho poměrná část) se nevrací tehdy, kdy žák ukončí 

vzdělávání v případě, že byl vyloučen ze školy, nebo v případě, že o ukončení docházky písemně 

požádá zákonný zástupce bez vážného důvodu (především zdravotního). Důvodem pro vrácení části 

školného není např. účast na lyžařském kurzu, škole v přírodě apod. 

 

Připomínáme, že z úplaty za vzdělávání jsou hrazeny provozní výdaje (voda, teplo, elektřina, hudební 

nástroje, opravy, vybavení školy apod.), nikoliv platy učitelů, jak se veřejnost často domnívá. Platy 

pedagogů jsou hrazeny ze státního rozpočtu. 

 

Vážení rodiče, děkujeme Vám za vstřícnost, pochopení a podporu Vašich dětí v uměleckém 

vzdělávání a těšíme se na další spolupráci a setkávání. 

 

 

Mgr. Aleš Bína, 

ředitel ZUŠ Viléma Petrželky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informovaný souhlas 

dle nařízení Evropského parlamentu a RADY (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) 

a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) platných od 25. 5. 2018 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Edisonova 90, Ostrava – Hrabůvka, příspěvková 

organizace 

se sídlem v Ostravě - Hrabůvce, Edisonova 90 

zastoupena ředitelem školy Mgr. Alešem Bínou 

(dále jen správce) 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Informace o zpracování osobních údajů subjektu údajů (dále jen žák) 

 

   Osobní údaje: 

1. Identifikační a kontaktní údaje (titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa 

    trvalého pobytu, korespondenční adresa, e-mail, telefonní číslo) se zpracovávají podle právních 

    předpisů, zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším      

    odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a provádějícími předpisy.  

    Účel zpracování: vedení evidence žáků, povinné školní dokumentace, školní matriky. 

 

2. Vedení nezbytné zdravotní dokumentace a záznamů psychologických vyšetření  

    (školský zákon č. 561/2004 Sb., § 28, odst. 2) 

 

 3. Podobizny, obrazové a zvukové záznamy poskytnuté žákem nebo pořízené správcem za účelem 

veřejné prezentace práce školy a vzdělávání žáka 

 formou fotografií v tištěné a elektronické podobě, např. na webových stránkách školy,  

v propagačních materiálech školy (plakáty, programy aj.),    ANO / NE 

 formou videozáznamů, audiozáznamů.      ANO / NE 

 

4.  Potřebné údaje žáka k účasti na školních akcí (koncerty, soutěže, návštěvy kulturních akcí aj.) 

            ANO / NE 

 

5. Doba, po kterou mohou být osobní údaje správcem zpracovány: 

    Po dobu trvání vzdělávání žáka z důvodů zákonné povinnosti a oprávněných zájmů správce. 

    Po ukončení vzdělávání žáka budou jeho údaje uchovány z důvodu archivace po dobu    

    stanovenou archivačním a skartačním řádem správce. 

 

Podrobné informace k problematice zpracování osobních údajů školou jsou k dispozici na 

ředitelství školy. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jako zákonný zástupce žáka / zletilý žák: 

 

jméno a příjmení žáka…………...………………………………………………………....... 

 

datum narození žáka………………..………………… 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem byl informován a poučen o svých právech v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů. 

Prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a v případě jakékoliv změny tuto změnu 

Správci oznámím.  

Souhlasím se zpracováním osobních údajů: 

    zveřejnění fotografií v tištěné a elektronické prezentaci správce, např. na webových    

               stránkách školy, v propagačních materiálech školy (plakáty, programy aj.) 

    vedení nezbytné zdravotní dokumentace a záznamů psychologických vyšetření žáka 

    pořádání školních akcí (koncerty, soutěže, návštěvy kulturních akcí, exkurze aj.) 

 

Svůj souhlas poskytuji na celé období vzdělávání mého dítěte na této škole a na zákonem 

stanovenou dobu nezbytnou pro jejich zpracování a archivnictví. 

 

 

 

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

 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce ………………………………………………………. 

 

 

Podpis zákonného zástupce / zletilého žáka……………………………………………..…. 


