
1 Údaj podléhá zákonu č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů                                                                                                        
2 ZUŠ Blatiny jako správce osobních údajů zpracovává údaje za účelem vedení dokumentace školy v souladu s ustanovením 
§28 zákona č.561/2004 Sb. Svým podpisem vyjadřuji souhlas s pořizováním audiovizuálního záznamu činnosti mého dítěte 
během školního vyučování a se školou souvisejících činností a jejich zveřejňování pro účely školy - za účelem propagace 
školy a informování veřejnosti o činnosti žáků (např. fotografie a videa umisťované na školní web, na veřejné nástěnky jak 
školy, tak celé MČ Praha17 i v regionálním tisku atd.  

        PŘIHLÁŠKA 
DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BLATINY 

Španielova 1124/50, příspěvková organizace 
163 00 Praha 6 – Řepy 

IČ: 638 347 15 
Tel. 235 312 638; 212 285 145 

 

Obor                        * nehodící se škrtněte 
*Hudební (HO) 
*Taneční (TO) 
*Výtvarný (VO) 
*Literárně dramatický (LDO) 

Hlavní předmět – zaměření (klavír, housle aj.) 

Vyplňují pouze zájemci, kteří od 1. 1. 2023  dovrší 7 let           
a starší. 

 

 
Příjmení a jméno žáka/žákyně 
 
 

Datum narození 

Místo narození 
 
 

Rodné číslo 
1
 

Státní občanství 
 

Zdravotní omezení 
 
 

Kontaktní telefon 

Adresa trvalého pobytu 
 
 

PSČ 

Korespondenční adresa (pokud se liší od adresy trvalého pobytu) 

 

 

PSČ 

Od 1. 9 bude žákem/žákyní školy (název) 
 
 

Třída 

 

1. Zákonný zástupce žáka (příjmení, jméno, adresa) 
 
 
 
 

Kontaktní telefon 
 
 

Email (vyplňte hůlkovým písmem) 

2. Zákonný zástupce žáka (příjmení, jméno, adresa - pokud je shodná 
s 1. zákonným zástupcem, nevyplňuje se) 
 
 
 

Kontaktní telefon 
 
 

Email (vyplňte hůlkovým písmem) 

 
Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 
a školní řád. 

 
 
V …………………………………dne…………………………………  ……………………………………….. 
                                                                                                               Podpis žáka/žákyně 
                                                                                                           Za nezletilého žáka/žákyni  
                                                                                                         podpis zákonného zástupce

2
 

 
Žák/žákyně zařazen/a: ……………………………………………………………………………………… 



 
 
 

 
Prosíme, věnujte pozornost níže uvedeným informacím! 

 
 

Přihláška musí být vyplněna čitelně ve všech bodech! Přijetí přihlášky slouží 
jako podklad pro další komunikaci s rodiči a u přijatých žáků jako podklad      

do školní matriky. 
 
 

Vysvětlivky k Zákonu 561/2004 Sb. a k Vyhlášce 71/2005 Sb. 
 

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 (do 15.1. a 15.6.), požádá-li o to písemně žák, za 

nezletilého žáka jeho zákonní zástupci,  

d) k 30. červnu pro neprospěch žáka,  
e) nezaplatí-li žák úplatu za vzdělávání.  

 
Vzal(a) jsem na vědomí, že zaplatím úplatu za vzdělávání v termínech, 

které určí škola. 
 

Souhlasím s uveřejněním informací o mém dítěti (např. uvedení jména v 
programu koncertu, na diplomu ze soutěže, v tisku, ve výročních zprávách 

školy) zveřejnění fotografií či filmového záznamu z akcí školy (např. na 
webových stránkách školy, na sociálních sítích, školních nástěnkách, nebo 

ve školní kronice) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně 
osobních údajů a Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR, 

EU 2016/679).  
 

Údaje jsou důvěrné dle zákona č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů 

v informačních systémech, zákona č. 106/1999 Sb. o osobním přístupu k 
informacím, zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů a Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR, 
EU 2016/679). 

 
 
 

Veškeré informace o ZUŠ Blatiny najdete                    

na www.zusblatiny.cz 

 
 

http://www.zusblatiny.cz/

