
 

 
 

PŘIHLÁŠKA  

DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TURNOV 

náměstí Českého ráje 5, 511 01 Turnov 

tel.: 481 322 767, www.zusturnov.cz e-mail: zus@turnov.cz 

 

 

OBOR: 

 

HLAV. PŘEDMĚT 

 

 

Jméno žáka/žákyně 

 

Naroz. dne 

Místo narození 

 

Rodné číslo 

Státní občanství 

 

Bydliště 

 

Tel.: 

E-mail: Škola a třída: 

 

 

 

Zákonný zástupce žáka (jméno a příjmení, adresa) 

 

 

 

Tel: 

 

E-mail 

 

 

Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č.561/2004 Sb., tzv. školský zákon a vyhláška 71/2005 Sb., o 

základním uměleckém vzdělávání a školní řád. 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil se školním řádem ZUŠ Turnov. (viz  www.zusturnov.cz) 

Jsem si vědom/a, že studium na základní umělecké škole může být ukončeno: 

 

a)  poruší-li žák závažným způsobem školní řád 

 

b) ze zdravotních důvodů nebo z důvodu přestěhování se do vzdáleného místa 

 

c) ke konci pololetí, požádá-li o to žák nebo za nezletilé jeho zákonný zástupce 

 

d) k 31. srpnu pro neprospěch žáka  

 

e)  nezaplatí-li žák v termínu, který určí škola, úplatu za vzdělávání (školné). 

 

 

 

V …......................   dne.................        ….................................................................. 
       podpis žáka/žákyně (za nezletilého jeho 
        zákonný zástupce) 

http://www.zusturnov.cz/
mailto:zus@turnov.cz


 

 
 

Souhlas zákonných zástupců nezletilého žáka se zpracováním 

osobních údajů 

 

Já (jméno zák. zástupce) ………………………………………dávám výslovný souhlas stvrzený podpisem 

ke zpracování osobních údajů o mém synovi/dceři (doplnit jméno)……….. …………………………., datum 

narození …………….. škole Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace.  

Účel zpracování 

Zpracovávané osobní údaje 

Souhlas 
 Hodící se označte 

x 

Datum odvolání souhlasu, 

podpis 

ano ne 

S pořizováním a se zveřejňováním fotografií, filmových 

záznamů a zvukových nahrávek zachycujících výše 

uvedené osoby při školou zajišťovaných aktivitách. 

Fotografie budou zveřejněny na nástěnkách, webu školy, 

v tištěných médiích a sociální síti (profil školy) pro účely 

propagace školy a zdokumentování aktivit školy. Souhlas 

udělujete na celou dobu docházky Výše uvedené osoby do 

školy a na dobu 5 let po ukončení studia ve škole.       

   

S prezentací školních prací/děl výše uvedené osoby mimo 

prostory školy, tj. na soutěžích, výstavách či přehlídkách. 

Souhlas udělujete na celou dobu docházky výše uvedené 

osoby do školy a na dobu 5 let po ukončení studia ve škole. 

   

Se zveřejněním osobních údajů (jméno, příjmení, 

fotografie, dosažené úspěchy) při zpracování školní 

ročenky/almanachu v její dokumentační podobě. Souhlas 

udělujete na celou dobu docházky výše uvedené osoby do 

školy a na dobu 30 let po ukončení studia ve škole 

   

Se zveřejňováním výsledků (úspěchů) výše uvedené osoby v 

různých soutěžích, olympiádách a projektech pořádaných 

školou), dalšími školami, školským zařízením či jinými 

subjekty. Výsledky mohou být zveřejněny na webu školy, v 

tisku, na nástěnkách umístěných v budově školy, sociální 

síti (v rozsahu jméno, příjmení, třída, dosažený úspěch, 

fotografie). Souhlas udělujete na celou dobu docházky výše 

uvedené osoby do školy a na dobu 5 let po ukončení studia 

ve škole 

   

Se zveřejňováním jména, příjmení, fotografií, dosažených 

úspěchů ve výročních zprávách školy, které jsou 

zveřejňovány na webu školy. Souhlas udělujete na celou 

dobu docházky Výše uvedené osoby do školy a na dobu 5 

let po ukončení studia ve škole. 

   

S předáním osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení 

provozovateli služeb Microsoft za účelem vytvoření 

žákovského školního e-mailu. Souhlas uděluji na celé 

období docházky do školy.   

   

Souhlas lze kdykoliv po dobu studia, popř. po jeho ukončení, změnit. Změna musí být uskutečněna písemně 

vložením data a podpisu u příslušného účelu v tomto dokumentu. Platnost změny je od tohoto data. 

 

V___________________________ dne_____________  

 

 

Podpis zákonného zástupce                                                         Podpis žáka 


