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PŘIHLÁŠKA  KE  STUDIU 
 

Předmět výuky Ročník/Stupeň                                                                                   
Datum zahájení studia 
 

Vyučující  
 

Vyučující HN  
 

Jméno a příjmení žáka 
 

Datum narození: 
 

Rodné číslo: 
 

Místo narození: 
 

Státní občanství: 
 

Bydliště (ulice, číslo, místo, PSČ):                             Telefon, e-mail žáka: 
 

Žák navštěvuje ZŠ, SŠ, jiné (název, adresa): 
 

Třída/ročník studia (stav ke dni podání 
přihlášky) : 
 

Jméno a příjmení zákonného zástupce 
 

 

Telefon ZZ 
e-mail ZZ 
 

 

 
  Podpisem přihlášky do ZUŠ žák/zákonný zástupce prohlašuje, že : 

- je schopen absolvovat výuku bez zdravotního omezení*) 
- je schopen absolvovat výuku se zdravotním omezením*) – zde uvést důvod zdravotního omezení:  

                žádné……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Podpisem přihlášky do ZUŠ žák/zákonný zástupce souhlasí : 
- s uhrazením úplaty za vzdělávání žáka ve výši podle platného sazebníku; s postoupením osobních 

údajů škole pro potřebu evidence žáka ve školní matrice, za podmínky dodržení platného Zákona o 
ochraně osobních údajů; s pořizováním zvukových a obrazových záznamů vystoupení žáka, tzv. 
„Informovaných souhlas“, jehož úplné znění je zveřejněno na druhé straně této přihlášky. 
 

 
 
V Hluboké nad Vltavou  dne ……………………… ……………………………………………………………………. 
*) nehodící se škrtá      Podpis žáka/žákyně, za nezletilého podpis zákonného zástupce 
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INFORMOVANÝ SOUHLAS S  POŘIZOVÁNÍM A ZVEŘEJŇOVÁNÍM FOTOGRAFIÍ, OBRAZOVAÝCH  
A  ZVUKOVÝCH  ZÁZNAMŮ 

 
Tento souhlas je vyžadován v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 
zákoník, č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platných zněních. 
Souhlasím s tím, že po celou dobu docházky jmenovaného dítěte/žáka do 
Základní umělecké školy Sinfonie, s.r.o., může škola používat pořízené záznamy k následujícím účelům: 
veřejná propagace školy (webové stránky školy, školní nástěnky, zprávy v médiích, publikace o škole, 
propagační materiály školy), dokumentace výsledků vzdělávání a sledování uměleckého rozvoje žáka. 
Souhlas může být kdykoliv odvolán.  
 
 
 

INFORMOVANÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

Souhlasím s tím, aby škola po celou dobu docházky našeho dítěte do školy zpracovávala jeho osobní údaje 
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění k naplňování 
vzdělávacích potřeb a pro pořádání školních i mimoškolních akcí – soutěže, úrazové pojištění žáků a jiné 
účely související s běžným chodem školy. Jsem si vědom, že mám právo na přístup k těmto osobním 
údajům, jakož i další práva stanovená v OOU, v souladu s nařízením EU k ochraně osobních údajů GPDR. 
 
 
 
 
 
 
 
V Hluboké nad Vltavou dne ………                 ………………………………………………………………… 
                                                                     Podpis žáka/žákyně nebo jeho zákonného zástupce 
 
 

 

 


