
PRIHLÁŠKA 
                     SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA ZACHAROVÁ 

Pracovisko ............................................  Odbor ...................................  Nástroj ...............................

Meno a priezvisko žiaka .....................................................................................................................

Ulica .....................................  Číslo ..............  PSČ ..............  Obec/Mesto ....................................... 

Telefónne číslo žiaka .........................................  Email žiaka ..........................................................

Dátum narodenia ...................  Miesto narodenia .............................  Rodné číslo ....................

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

Škola (MŠ/ZŠ/SŠ/VŠ) ............................................................................  Trieda .................................

* Meno a priezvisko otca ....................................................  Telefónne číslo ................................ 

Email ......................................................................................

* Meno a priezvisko matky ................................................  Telefónne číslo ................................

 Email .....................................................................................

* zaškrtnite kontaktnú osobu

V .......................................  dňa ........................................  Podpis rodiča .......................................    

      ....................................................................................................................................................................................
            TU ODSTRIHNÚŤ

ŠTATÚT SZUŠ

1. Škola sa zaväzuje v školskom roku zabezpečiť 40 stretnutí (vrátane verejných vystúpení, školských koncertov 
a výstav) za jeden školský rok podľa týždennej dotácie hodín uvedených v platných učebných plánoch  SZUŠ 
Zacharová.
2. V niektorých mesiacoch budú 2, 3, 4 alebo 5 stretnutí s ohľadom na štátne sviatky, prázdniny a dni pracovného 
pokoja. 
3. Žiak školy platí ročné školné formou mesačných, dvojmesačných, polročných alebo ročných splátok, bez 
ohľadu na žiakovu neprítomnosť na vyučovaní. Náhradu hodiny si môže žiak uplatniť len v kolektívnom vyučovaní 
a to účasťou na vyučovaní inej skupiny. V individuálnom vyučovaní má nárok na náhradu hodiny v prípade, 
že vyučujúci neodučí hodinu kvôli vlastnej pracovnej neschopnosti, alebo ak žiak svoju neprítomnosť nahlási 
vyučujúcemu aspoň 24 hodín pred začiatkom hodiny. 
4. Školné je možné uhradiť v kancelárii školy (Vlkanová, Vlkanovská 89), poštovou poukážkou alebo na účet 
SZUŠ Zacharová, t.j. bankovým prevodom na SK05 7500 0000 0040 2846 5828
5. Žiak postupuje do vyššieho ročníka po splnení podmienok daných pre jeho odbor štúdia.
6. Pri odhlásení zo štúdia je potrebné vypísať odhlášku v kancelárii školy.
7. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na tel. č. 0907832558 (Katarína Zacharová) alebo 0908800490 
(Jana Zacharová). Prihlášku môžete odovzdať v kancelárii SZUŠ Zacharová (Vlkanová, Vlkanovská 89) alebo 
elektronicky na adresu jana.zacharova@gmail.com.
8. Doporučujeme informovať o zdravotnom stave dieťaťa v prípadoch alergie, diabetes, fóbie, epilepsie,  atď. 

Ďakujeme, že ste si vybrali našu školu a tešíme sa na stretnutie s Vami a Vašimi deťmi!

   

      .....
            TU ODSTRIHNÚŤ



SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, týmto dávam súhlas prevádzkovateľovi so  spracovaním, poskytnutím, 
sprístupnením, zverejnením, kopírovaním, skenovaním osobných údajov za nasledovných podmienok

Názov prevádzkovateľa:
Súkromná základná umelecká škola Zacharová
Adresa: Vlkanovská 89, 97631 Vlkanová

 Účel spracúvania osobných údajov
 • Informovanie verejnosti o úspechoch a účasti žiakov našej školy na rôznych podujatiach,
 aktivitách školy prostredníctvom zverejňovania fotografi í a prípadne aj iných záznamov žiaka na we-
bovej, facebookovej stránke školy, na nástenke školy. 
 • Riadenie procesov výchovy a vzdelávania, podľa ktorých vydáva škola verejné listiny a rozhodnutia pros-
tredníctvom programu aScAgenda.
 Zoznam alebo rozsah osobných údajov
 • Fotografi a, videozáznam alebo zvukový záznam týkajúci sa účasti a úspechov žiaka 
na rôznych súťažiach a podujatiach školy.
 • Údaje o žiakoch a ich zákonných zástupcov v zmysle pedagogických zákonov najmä školského zákona 
z. č. 245/2008 Z.z. v zákonom požadovanom rozsahu v súlade s účelom spracúvania osobných údajov. 
Čas platnosti súhlasu so spracovaním osobných údajov
 • na dobu neurčitú a v súlade so zákonnými požiadavkami Registratúrneho poriadku školy na archiváciu 
dokumentov, resp. inými osobitnými zákonmi.

Týmto súhlasím (meno zákonného zástupcu) .................................................................................... , aby hore 
uvedený prevádzkovateľ spracúval, poskytoval, sprístupnil, zverejnil, kopíroval, skenoval   osob-
né  údaje uvedené v prihláške za podmienok, v rozsahu a na účely uvedené v tomto súhlase. 

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Som si vedomý svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzko-
vateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.

V ....................................................  dňa ..............................  Podpis zákonného zástupcu ...........................................

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

PROSÍME VYTLAČIŤ OBOJSTRANNE A ORIGINÁL DORUČIŤ SZUŠ ZACHAROVÁ.

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


