
          

            Soukromá základní umělecká škola SOLIS s.r.o., České Budějovice 
 

Přihláška a smlouva 
 

Hlavní předmět  

 

Příjmení a jméno žáka  

 

Rodné číslo         

 

Datum narození 
 

Státní občanství 

 

Místo narození 

 

Telefon žáka 

 

E-mail žáka 

Bydliště žáka 
(ulice, číslo, místo, PSČ) 

 

 

Žák navštěvuje ZŠ, SŠ, VOŠ 

(nazev, adresa) + ročník studia 

 

 
Příjmení a jméno zákonného zástupce  

 
Telefon zákonného zástupce  

 
E-mail zákonného zástupce  

 

 

- vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., ve znění dalších novelizací, o   

  předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhláška č. 71/2005 Sb., ve znění   

  dalších novelizací, o základním uměleckém vzdělávání, školní řád a školní vzdělávací program. 

- podpisem přihlášky do ZUŠ žák/zákonný zástupce prohlašuje, že je schopen absolvovat výuku bez    

  zdravotního omezení nebo se zdravotním omezením – zde uvést důvod:………………………… 

- žák má garantováno výuku v rozsahu 30 lekcí za školní rok (15 lekcí na pololetí) 

- školné je splatné pouze na účet: 221389267/0600 do 15. 9. za I. pololetí a do 15. 2. za II. pololetí,  

  variabilní symbol je rodné číslo žáka 

- v případě nemoci, studijních povinností nebo účasti učitele na soutěži hodina odpadá  

- v případě nepřítomnosti žáka z jakéhokoli důvodu není pedagog povinen hodinu nahradit  

- školné za pololetí je vratné pouze v případě dlouhodobé nemoci na základě lékařské zprávy 

- součástí výuky jsou veřejná vystoupení, která jsou jinou formou výuky - hodiny se tedy nenahrazují 

- žák, popř. zákonný zástupce souhlasí s pořizováním fotografií, zvukových záznamů a videozáznamů  

  z výuky, veřejných vystoupení a soutěží (fotografie a záznamy mohou být použity pro školní účely – ukázky v hodinách,  

  analýza záznamu žákem a učitelem, pro webové stránky školy nebo facebook, pro média a pro domácí použití) 

- žák, popř. zákonný zástupce souhlasí s přítomností profilu v uzavřené skupině školy na facebooku 

 

 

 

V Českých Budějovicích, dne ……………….. ………………………………………………… 

          podpis žáka, za nezletilého podpis zákonného zástupce  

 

 



 

Soukromá základní umělecká škola SOLIS s.r.o., České Budějovice    

 

 

 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 

 

Souhlasím s tím, aby škola po dobu docházky mého dítěte/ po dobu mé docházky do školy zpracovávala 

jeho/mé osobní údaje v souladu se zákonem, tedy Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 

(GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) ze dne 27. dubna 2016 (dále jen 

„Nařízení“), k naplňování vzdělávacích potřeb a pro pořádání školních i mimoškolních akcí – soutěže, či 

jiné účely související s běžným chodem školy. Jsem si vědom, že mám právo na přístup k těmto osobním 

údajům, jakož i další práva stanovená UOOU, v souladu s nařízením EU k ochraně osobních údajů – GDPR.

   

 

 

V Českých Budějovicích, dne ……………...                   ………………………………………………… 

          podpis žáka, za nezletilého podpis zákonného zástupce  

 


