
PRIHLÁŠKA na štúdium v základnej umeleckej škole 
 

Názov školy: Súkromná základná umelecká škola v Hliníku nad Hronom 

 

Elokované pracovisko (pobočka) v obci/meste: .................................................................................. 

 

v odbore: ..............................................................  Hudobný nástroj / zameranie:  ..................................................................... 

 

 
 

Meno a priezvisko  ŽIAKA: .............................................................................. Rodné číslo: ...................................................... 

  

Dátum narodenia: ........................................ Miesto narodenia:  ...............................................................  

 

Národnosť: .................................................... Štátne občianstvo: ................................................................  

 

Adresa: .............................................................................................................................................................................................  
 bydlisko – obec / mesto                                                                  PSČ                      Ulica                                                    číslo domu  

 

 

Telefón/mobil: .........................................................................  E-mail: ............................................................................ 

 

Škola (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), ktorú bude žiak navštevovať po prijatí na SZUŠ:  

 

............................................................................................................................ ................................................................................
názov školy                                                ulica                                                 mesto / obec    trieda                                             

_____________________________________________________________________________________ 
 

RODIČIA ŽIAKA: 

 

Meno a priezvisko OTCA: ............................................................................................................................................................ 

 
Adresa: .............................................................................................................................................................................................   

 bydlisko – obec / mesto                                                                  PSČ                      Ulica                                                    číslo domu  
 

 
Telefón/mobil: .........................................................................  E-mail: ............................................................................ 

 

 

Meno a priezvisko MATKY: ......................................................................................................................................................... 

 
Adresa: .............................................................................................................................................................................................   

 bydlisko – obec / mesto                                                                  PSČ                      Ulica                                                    číslo domu  
 

 
Telefón/mobil: .........................................................................  E-mail: ............................................................................ 
 

Záväzne prihlasujem môjho syna – dcéru na štúdium v Súkromnej základnej umeleckej škole.  

Potvrdzujem, že som bol informovaný o podmienkach spracúvania poskytnutých osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a  v zmysle 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.  

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

 

 V ...................................................... dňa ....................................      

 

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

             podpis zákonného zástupcu / plnoletého žiaka 

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

Tu odstrihnúť pre zákonného zástupcu (rodiča) 

Záväzne ustanovenia o štúdiu v základnej umeleckej škole  

1) Výchovno-vzdelávací proces v základných umeleckých školách sa organizuje:  
- podľa vyhlášky MŠ SR č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole; 

- podľa par. 49 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchovy a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len školský zákon)  výšku príspevku v základných umeleckých školách (ďalej len „ZUŠ“) určuje zriaďovateľ; 
2) 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 k hmotnej núdzi.   

3) Základné štúdium a štúdium pre dospelých v ZUŠ sa ukončuje záverečnou skúškou. 
4) Rodič môže odhlásiť dieťa zo štúdia len k prvému polroku alebo na konci školského roka na základe písomnej žiadosti.   

5) O predčasnom ukončení štúdia rozhodne riaditeľ školy: 

a) na základe žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu žiaka, alebo plnoletého žiaka; 
b) keď žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok; 

c) ak žiak alebo zákonný zástupca neuhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov podľa par. 49 ods. 4 a 6 školského zákona.  


