
  Protokol č.: 

Riaditeľstvo ZUŠ Senec - telefónne číslo:  02/ 20 20 30 50            E-mail: zus.senec@e-net.sk 
  

Zaradenie do ročníka a triedy (vyplní škola)   

Triedny učiteľ  (vyplní škola)   

Počet bodov (vyplní škola)  
                 

 

   PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM V ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE 
 

Názov a adresa školy Základná umelecká škola, Fándlyho 20, 903 01 Senec 

Odbor  V HO nástroj  

Meno a priezvisko žiaka  

Dátum narodenia   Miesto narodenia  

Rodné číslo   Národnosť  Štátne občianstvo  

Škola a trieda, ktorú žiak bude navštevovať od septembra:  

  

Meno a priezvisko otca   

Adresa bydliska    PSČ  

Telefón    E-mail  

Meno a priezvisko matky  

Adresa bydliska  PSČ  

Telefón  E-mail  
 

Ja,....................................................................... ako zákonný zástupca žiaka/žiačky Základnej umeleckej školy v Senci, týmto 

dávam škole súhlas podľa §14 a §15 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov s tým, aby poverení a zodpovední 

zamestnanci školy spracovávali osobné údaje môjho dieťaťa: meno.................................................................., dátum 

narodenia:................................................... na účely zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu a všetky účely s tým 

súvisiace. Prijatým žiakom škola pošle poštou rozhodnutie o prijatí žiaka spolu so Súhlasom dotknutej osoby a  Čestným 

vyhlásením, ktoré sú potrebné poslať poštou na adresu školy alebo odovzdať osobne v priestoroch školy najneskôr do 10 dní od 

doručenia. Neprijatým žiakom škola pošle poštou rozhodnutie o neprijatí žiaka.  Tento súhlas spolu so spracovávaním údajov 

dotknutých osôb platí pri prijatých žiakoch na celé obdobie štúdia a je možné ho odvolať iba písomne, pri neprijatých žiakoch na 

obdobie 6 mesiacov od skončenia prijímacích skúšok aktuálneho školského roka. 

Vyhlasujem, že som vzal na vedomie základné informácie o štúdiu v základnej umeleckej škole a budem plniť povinnosti určené 

školským poriadkom. 

 

V Senci dňa  Podpis rodiča (zák. zástupcu)  
 

 

Základné informácie o štúdiu v základnej umeleckej škole: Výchovno-vzdelávací proces v základných umeleckých školách sa organizuje podľa vyhlášky MŠ SR č. 

324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole. Podľa §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 (ďalej len „školský zákon“) výšku príspevku v zákadných umeleckých školách (ďalej len „ZUŠ“)  zriadených obcou alebo 

samosprávnym krajom určí všeobecne záväzným nariadením zriadovateľ. Zriaďovateľ ZUŠ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak 

alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v 

hmotnej núdzi. Základné štúdium a štúdium pre dospelých sa ukončuje záverečnou skúškou. O predčasnom ukončení štúdia môže rozhodnúť riaditeľ ZUŠ: a/ na 

základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka, b/ ak žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok, c/ ak plnoletý žiak 

alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov podľa §49 ods.4 až 6 školského zákona.  
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