



PRIHLÁŠKA 

pre školský rok 2019/2020

do Súkromnej základnej umeleckej školy v Starej Ľubovni

VÝTVARNÝ ODBOR

ÚDAJE O ŽIAKOVI:

meno a priezvisko žiaka:

dátum narodenia (deň/mesiac/rok):

rodné číslo:

miesto narodenia:                                  okres:                                                  kraj:

národnosť:                                              štátne občianstvo:

škola/škôlka:

adresa:                                                                            trieda:

ÚDAJE O RODIČOVI ALEBO ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ŽIAKA:

meno a priezvisko otca:

bydlisko:

telefón:

mailová adresa:

meno a priezvisko matky:

bydlisko:

telefón:

mailová adresa:

Základné ustanovenia organizačného poriadku v základnej umeleckej škole:  
1. Štúdium na základnej umeleckej škole je záujmové. Žiaci prijatí na štúdium sú povinní zúčastnovať sa na vyučovaní pravidelne podľa 

rozvrhu hodín. Zo štúdia sa môžu odhlásiť na konci prvého polroka na základe písomnej žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu 
alebo v priebehu obdobia školského vyčovania len po predložení dokladov o chorobe alebo o zmene bydliska.  

2. O predčasnom ukončení štúdia rozhodne riaditeľ školy: 
- na základe žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu žiaka 
- keď žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok 
- ak žiak alebo zákonný zástupca neplatí školné 

3. Školné na základných umeleckých školách: 
Podľa paragrafu 49 ods. 4 zákona Č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, výšku príspevku v ZUŠ určí zriaďovateľ školy a informuje o tom prostredníctvom webovej 
stránky na internete alebo na vyžiadanie rodiča/zákonného zástupcu alebo inak. Školné sa platí prevodom na účet alebo šekom, a 
to v dvoch splátkach: 1. polrok: september - január (splatnosť do 20. októbra v danom roku) a 2. polrok: február - jún (splatnosť 
do 20. februára v danom roku). Ak sa žiak bez vážnych dôvodov nezúčastňuje na vyučovaní, zaplatené školné sa nevracia. Školné 
sa vráti, ak sa v škole nevyučovalo dlhšie ako 4 týždne alebo ak sa žiak nemohol z vážnych dôvodov zúčastniť na vyučovaní dlhśie 
ako 4 týždne.  

4. Riaditeľ školy môže na základe písomnej žiadosti žiaka alebo zákonného zástupcu odpustiť školné zo sociálnych dôvodov.

Vyhlasujem, že súhlasím s podmienkami a so záväzkami, ktoré vyplývajú z tejto prihlášky.

v                                                                                     dňa:

podpis rodiča/zákonného zástupcu:

SÚKROMNÁ
ZÁKLADNÁ
UMELECKÁ

ŠKOLA www.artik.sk



 

 

Týmto vyhlasujem,  
že súhlas pre započítanie do zberu údajov som poskytol len jednej škole - Súkromnej 

základnej umeleckej škole v Starej Ľubovni.  

V ……………………………………….., dňa ………………………………….. 

                ….……………………………………………………… 
        podpis rodiča/zákonného zástupcu 

 

ČESTNÉ PREHLÁSENIE PRE ZBER ÚDAJOV 

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, ŠTÚROVÁ 3

ÚDAJE O ŽIAKOVI:

meno a priezvisko žiaka:

dátum narodenia (deň/mesiac/rok):

miesto narodenia: 

presná adresa pobytu žiaka:

druh pobytu: 

ÚDAJE O RODIČOVI ALEBO ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ŽIAKA:

meno a priezvisko rodiča/zákonného zástupcu:

presná adresa pobytu:

druh pobytu: 

telefón:

mailová adresa:

ADRESA 

Súkromná základná umelecká škola Artík 
Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa

KONTAKT 

sukromnazus.sl@gmail.com 
info. 0907 456 281, 0948 295 259

SÚKROMNÁ
ZÁKLADNÁ
UMELECKÁ

ŠKOLA www.artik.sk

mailto:sukromnazus.sl@gmail.com
mailto:sukromnazus.sl@gmail.com





Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov 
v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 

Ja dole podpísaný/-á, 
meno, priezvisko: ……………………………………………………………………………………………………….. 

zákonný zástupca žiaka/žiačky 
meno, priezvisko: ……………………………………………………………………………………………………….. 

dátum narodenia: ……………………………………………………………………………………………………….. 

bydlisko:  ……………………………………………………………………………………………………….. 

udeľujem prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov maloletého dieťaťa za účelom: 

1. zverejnenia výsledkov dosiahnutých v rôznych súťažiach vrátane uverejňovania diplomov. 

ÁNO  
NIE 

2. uverejňovania fotografií z procesu edukácie a podujatí súvisiacich s aktivitami školy na webe 
školy. 

ÁNO  
NIE 

3. uverejňovania fotografií z procesu edukácie a podujatí súvisiacich s aktivitami školy v 
printových médiách. 

ÁNO  
NIE 

4. uverejňovania fotografií z procesu edukácie a podujatí súvisiacich s aktivitami školy na 
sociálnych sieťach. 

ÁNO  
NIE 

prevádzkovateľ: SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

SÚKROMNÁ
ZÁKLADNÁ
UMELECKÁ

ŠKOLA www.artik.sk



5. uverejňovania fotografií z procesu edukácie a podujatí súvisiacich s aktivitami školy vo verejne 
prístupných priestoroch školy. 

ÁNO  
NIE 

Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre všetky účely vymenované vyššie udeľujem na dobu, kedy 
moje dieťa/zverenec bude navštevovať SZUŠ. Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním 
osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, a to zaslaním písomnej žiadosti na adresu školy. 
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred 
jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické 
účely. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ na základe zmluvnej požiadavky a v prípade odvolania 
súhlasu nebudú ďalej zverejňované na vyššie špecifikovaných miestach. 

V ………………………………………..……….  dňa  …………………………….. 

 ………………………………………………… 
              podpis zákonného zástupcu dieťaťa 

ADRESA 

Súkromná základná umelecká škola Artík 
Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa

KONTAKT 

sukromnazus.sl@gmail.com 
info. 0907 456 281, 0948 295 259
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