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      PRIHLÁŠKA  DO  SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ  UMELECKEJ  ŠKOLY 

                                                    na školský rok 202   /202 

 

SúZUŠ                       Súkromná základná umelecká škola Ul.Aurela Stodolu 60  036 01 Martin 
Elokované pracovisko  Hlavná budova,SMŠ a SZŠ T.Zanovita,Prvá SMŠ Zvolenská, 

                                      EDUKey  Východná 

Odbor                            Výtvarný,hudobný 

Štúdijné zameranie       Výtvarná výchova,Hudobná výchova 

Žiak 
Meno 

Priezvisko 

Rodné číslo                                                    (prosíme doplniť,údaj je potrebný pre školskú matriku) 

Dátum narodenia 

Miesto narodenia 

Štátne občianstvo 

Miesto trvalého pobytu 

Telefón 

E-mail 

Škola 

Trieda 

Zákonní zástupcovia žiaka 

Matka 
Titul-y 

Meno a priezvisko 

Miesto trvalého pobytu 

Telefón 

E-mail 

Otec 
Titul-y 

Meno a priezvisko 

Miesto trvalého pobytu 

Telefón 

E-mail 

 
Základné informácie o súkromnej základnej umeleckej škole: 
 

1.Výchovno-vzdelávací proces v súkromnej základnej umeleckej škole sa organizuje podľa vyhlášky MŠ SR č.324/2008 Z.z. o základnej     

    umeleckej škole. 
2.Podľa § 49 ods.4 zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších    

   predpisov (ďalej len „školský zákon“) výšku príspevku v súkromnej  základnej  umeleckej škole (ďalej len SúZUŠ) zriadenej fyzickou oso- 
   bou určí nariadením o výške príspevkov na úhradu nákladov spojených so štúdiom zriaďovateľka školy. 

3.Zriaďovateľka školy môže rozhodnúť o znížení príspevku,ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom,že je  

   poberateľom  dávky v hmotnej núdzi. 
4.Prvá časť prvého stupňa základného štúdia,druhá časť prvého stupňa základného štúdia,druhý stupeň základného štúdia a štúdium pre  

  dospelých sa ukončujú záverečnou skúškou (záverečným absolventským koncertom,absolventskou výstavou). 

5.O predčasnom ukončení štúdia môže rozhodnúť riaditeľka školy:-prihláška je záväzná na jeden školský rok. 
a) na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletreého žiaka, 

b) ak  žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok, 

c) ak  plnoletý žiak alebo zákonný zástupca  žiaka neuhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov podľa § 49 ods. 4 školského zákona. 

 

Vyhlasujem, že som vzal-a  na  vedomie  základné informácie o štúdiu v súkromnej základnej umeleckej škole a budem plniť základné po-  

vinnosti určené školským poriadkom. 
 

 

V ....................................dňa.................................         .......................................................................................................................................... 
                                                                                                        Podpis rodičov,zákonných zástupcov,podpis plnoletého žiaka 
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              ČESTNÉ PREHLÁSENIE PRE ZBER ÚDAJOV 
 

Identifikačné údaje o dieťati,žiakovi alebo poslucháčovi                     Variabilný symbol: 

 

Meno 

Priezvisko 

Dátum narodenia 

Miesto narodenia 

Miesto pobytu 

Druh pobytu 
 

 

Identifikačné údaje o zákonnom zástupcovi žiaka, ak nejde o plnoletú osobu. 
 

Matka 
Titul pred menom 

Meno 

Priezvisko 

Miesto pobytu 

Druh pobytu 

Telefón 

E-mail 
 

Otec 
Meno 

Priezvisko 

Miesto pobytu 

Druh pobytu 

Telefón 

E-mail 
 

 

Údaje o škole, ktorú dieťa , žiak alebo poslucháč bude navštevovať: 

 
 

 

Meno  školy:                  Súkromná základná umelecká škola Ul.Aurela Stodolu 60  036 01  Martin 
 

 

 

                                   VYHLÁSENIE 
Vyhlasujem, že súhlas na započítanie do zberu údajov som poskytol/a   len  jednej škole: 

Súkromná základná umelecká škola Ul.Aurela Stodolu 60  036 01  Martin 

 

 

 

 

V Martine dňa:...........................................................             Meno a priezvisko zákonného zástupcu žiaka 

 

 

Prevzal-a ,dátum, podpis:.........................................                       Pečiatka a podpis riaditeľky školy 

mailto:suzus@zoznam.sk
http://www.suzus.org/

