SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, Česká 2628/9, 069 01 Snina

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
IČO: 379 41 542, DIČ: 2022003137, e-mail: szus@galeriaas.sk, tel.: 0915 506 774

Prihláška
na štúdium na Súkromnej základnej umeleckej škole
odbor: výtvarný, školský rok: 201_/201_
Meno a priezvisko žiaka /žiačky: ........................................................................................................................
Dátum narodenia: deň ...... mesiac ..... rok................ miesto ................................ okres ...................................
rodné číslo .................................. národnosť ................................ štátne občianstvo ............................................
Škola, z ktorej žiak prichádza ............................................................................................................................
adresa ................................................................. trieda ..................... triedny učiteľ ............................................
Meno a priezvisko zákonného zástupcu/matky ................................................................................................
zamestnanie/povolanie ..........................................................................................................................................
bydlisko ..............................................................PSČ .................................email: ...............................................
ulica, číslo ................................................................................ telefón/mobil .....................................................
Meno a priezvisko zákonného zástupcu/otca ...................................................................................................
zamestnanie/povolanie ..........................................................................................................................................
bydlisko ............................................................. PSČ .................................email: ..............................................
ulica, číslo ................................................................................ telefón/mobil .....................................................
Základné ustanovenia školského poriadku pre Súkromnú základnú umeleckú školu:
1. Štúdium na Súkromnej základnej umeleckej škole je záujmové a dobrovoľné. Žiaci prijatí na štúdium sú povinní zúčastňovať sa
na vyučovaní pravidelne podľa rozvrhu hodín.
2. Na štúdium sa žiaci môžu prihlásiť aj v priebehu školského roka. Bez vážneho udania dôvodu sa môžu zo štúdia odhlásiť len na
konci daného školského roka na základe písomnej žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu.
3. O predčasnom ukončení štúdia rozhodne riaditeľ školy:
a) na základe žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu žiaka,
b) keď žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok,
c) ak žiak alebo zákonný zástupca neplatí školné po dobu minimálne dvoch mesiacov
4. Školné pokiaľ žiak/rodič podpísal Čestné vyhlásenie pre SZUŠ je pre daný školský rok BEZPLATNÉ. Ak Čestné vyhlásenie poskytol
inému školskému zariadeniu školné je v tom prípade 10- € na osobu/mesiac.
5.) Školné sa platí do 20. dňa v mesiaci, možno ho však zaplatiť aj na dlhšie časové obdobie. Ak sa žiak nezúčastňuje vyučovania,
zaplatené školné sa nevracia. Školné za žiaka môžete uhradiť bankovým prevodom na účet školy na číslo účtu
IBAN: SK55 7500 0000 0040 1802 4236, prosím pri prevode nezabudnite dať do poznámky Vaše meno, aby sme vedeli platbu
identifikovať. Alebo v hotovosti v Galérii Andrej Smolák každý pracovný deň od 9.00 do 17.00 hodiny (mimo 12.00 - 13.00).
6. Vopred zaplatené školné sa vráti, ak sa žiak nemohol vyučovania zúčastniť z vážnych dôvodov viac ako štyri týždne, alebo sa urobí
s rodičmi dohoda o započítaní školného na ďalší mesiac.
7. Ďalšie pravidlá štúdia na škole upravuje školský poriadok.
8. V súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení nesk. predpisov súhlasím so zverejňovaním obrazových
a zvukových záznamov na web, fb stránku, archivácia, SZUŠ Snina, Česká 2628/9, 069 01 Snina, za účelom prezentovania výchovnovzdelávacej činnosti a s ňou súvisiacich akcií za predpokladu, že nebudú porušené práva dotknutých osôb/detí, učiteľov a ostatných
zamestnancov SZUŠ. Obrazové/zvukové záznamy týkajúce sa môjho dieťaťa smie SZUŠ vyhotovovať a použiť, pričom to podpisom dole
potvrdzujem.
9. Ako zákonný zástupca dieťaťa dávam súhlas na zúčastňovaní sa môjho dieťaťa na výchovno - vzdelávacích aktivitách organizovaných
SZUŠ aj mimo budovy a areálu školy (vychádzky, exkurzie na území SR i v zahraničí, školské výlety, didaktické hry, reprezentácia
školy, atď...), ktoré sú organizované podľa učebného plánu školy. Zároveň beriem na vedomie, že na dopravu pri realizácii daných aktivít
sa môžu používať aj hromadné dopravné prostriedky.

Vyhlasujem, že som vzal na vedomie a budem plniť základné povinnosti určené školským poriadkom pre SZUŠ.

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

...............................................................................
podpisy rodičov/zákonných zástupcov

