2019/2020
Přihláška do Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov
Obor: HUDEBNÍ

hl. předmět:

učitel:

roč.:

UP:

Jméno a příjmení žáka:
narozen dne:

místo narození:

státní občanství:

rodné číslo:

telefon:

zdravotní obtíže žáka, které by mohly
mít vliv na vzdělávání:

trvalé bydliště:
od 1.9.2019 je žákem: školy, třídy – (MŠ, ZŠ, SŠ, adresa):
zákonný zástupce žáka:
adresa pro doručování písemností:
telefon:

e-mail:

Jsem si vědom(a), že studium na základní umělecké škole může být ukončeno z těchto závažných důvodů:
a) poruší-li žák závažným způsobem školní řád a je vyloučen ze školy (není to důvod k vrácení školného)
b) ze zdravotních důvodů nebo z důvodu přestěhování se do vzdáleného místa
c) v případě nevykonání závěrečné zkoušky nebo hodnocením neprospěl na konci druhého pololetí (není to důvod
k vrácení školného)
d) v případě neuhrazení úplaty za vzdělávání ve stanoveném termínu
Roční školné činí:

Zatrhněte způsob platby:

1x ročně

2x ročně

Vzal(a) jsem na vědomí, že zaplatím úplatu za vzdělávání (školné) v termínu:
při roční platbě do 15.9.2019
při pololetní platbě do 15.9.2019 a do 15.2.2020
Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším,
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém
vzdělávání v platném znění a školní řád.
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) ze dne 27. 4. 2016 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 osobních údajů) dávám Základní umělecké škole Bedřicha Smetany v Karviné výslovný souhlas ke
zpracování osobních údajů o mém dítěti a to pro účel:
- propagace školy a její činnosti na webových stránkách školy ve školním roce 2019/2020 (po dobu studia)
- zveřejnění v propagačních materiálech školy
- účasti a reprezentace školy na soutěžích ve školním roce 2019/2020, včetně předání osobních údajů pořadateli vyššího
kola soutěže a MŠMT
- nahrávky hudebních vystoupení žáků
- publikace fotografií žáků za účelem marketingové propagace školy (reklamní letáky apod.), umístění fotografií absolventů
ve foyer školy
Tento souhlas se zpracováním osobních údajů žáka, je možné kdykoliv po dobu zpracování předmětných údajů odvolat.
SOUHLASÍM

NESOUHLASÍM*)

V Karviné dne..............................

*) Nehodící se škrtněte

...................................................................

podpis (zákonný zástupce nebo zletilý žák)
Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány do školní matriky, kterou je škola povinna vést podle zákona č. 561/2004 Sb. § 28 odst. 2.
Při vedení dokumentace a školní matriky a při zpracování osobních údajů žáků postupuje škola podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v souladu s GDPR. Podle zákona č. 561/2004 § 28 odst. 4 je škola údaje z dokumentace a údaje ze školní matriky oprávněna poskytovat osobám, které svůj
nárok prokáží oprávněním stanoveným tímto nebo zvláštním zákonem (např. podle trestního řádu, zákona o Policii České republiky, ...)

Další předměty vyplní učitel dle ŠVP:
Čtyřruční hra
Doprovod, improvizace
Klavírní improvizace
Hudební nauka
Hra v orchestru
Komorní hra
Komorní zpěv
Nauka o hudbě
Dělená hlasová zkouška

Docvik sbor. repertoáru
Sborový zpěv
Souborová hra
Sólový zpěv
Souborové údery

