
Pedagóg:                ....................................... 

              P r i h l á š k a 

 

na  Základnú umeleckú školu v Kysuckom Novom Meste 
Odbor: ................................, nástroj :............................. 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Meno a priezvisko žiaka /žiačky/:   ............................................................................................................ 
Dátum narodenia:             ..............................   Národnosť:   ............................ 

Rodné číslo:   ..............................   Štátne občianstvo: ............................ 

Miesto narodenia:  ..............................   Názov ZŠ /MŠ/ t. č.:  ............................ 

Okres:    ..............................   Roč. v ZŠ /MŠ/ t. č.: ............................ 

Kraj:     .............................. 
______________________________________________________________________________________________________ 

 

Presná adresa trvalého bydliska s PSČ:...............................................................................................................................................  

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

         

Meno rodiča: matka :  ................................, tel. ................................zamestnanie: ........................................................ 

          otec:   ................................, tel. ................................zamestnanie:.......................................................... 

 

 

 

Upozornenie  
V zmysle Zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov „Vyhlasujem, že súhlasím so spracúvaním osobných údajov v zmysle 

uvedeného zákona“. 

 

 

 

 

Základné ustanovenia organizačného poriadku pre základné umelecké školy: 

1. Štúdium na ZUŠ je záujmové. Žiaci prijatí na štúdium sú povinní zúčastňovať sa na vyučovaní pravidelne podľa rozvrhu 

hodín. Zo štúdia sa môžu odhlásiť na konci prvého polroka na základe písomnej žiadosti rodiča alebo zákonného 

zástupcu alebo v priebehu obdobia školského vyučovania len po predložení dokladov o chorobe alebo zmene bydliska. 

2. 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. 

3. Školné na ZUŠ:  

Pretože štúdium na ZUŠ je záujmovou činnosťou, platia žiaci školné. Jeho výšku určuje na základe §49 odsek 4 Zákona     

245/2008 o výchove a vzdelávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďovateľ všeobecne záväzným 

nariadením. Školné sa  platí spravidla do konca prvého mesiaca príslušného polroka (do konca septembra a februára). 

Ak sa žiak bez vážnych dôvodov nezúčastňuje na vyučovaní, zaplatené školné sa nevracia. Školné sa vráti, ak sa na škole     

nevyučovalo  dlhšie ako 4 týždne alebo ak sa žiak z vážnych dôvodov nemohol zúčastniť na vyučovaní dlhšie ako 4 

týždne.        

4.  Zriaďovateľ základnej umeleckej školy (Mesto Kysucké Nové Mesto)  môže na základe písomnej žiadosti žiaka alebo 

jeho zákonného zástupcu a po predložení rozhodnutia o dávke sociálnej pomoci podľa osobitného predpisu rozhodnúť 

o odpustení alebo znížení príspevku na školné.  

 

 

Vyhlasujem, že som vzal (a) na vedomie a budem plniť základné povinnosti určené organizačným poriadkom pre ZUŠ. 

 

 

V Kysuckom Novom Meste, dňa ..........................   

 

 

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

          podpis rodiča /zák. zástupcu/ 



 

 

 

 

 


