
Súkromná – Základná umelecká škola 
adresa: Predmestská 17, 010 01  Žilina 

tel: 041/7235208 
email: jhalac@chello.sk 
www.yamahaskola.sk 

 
 
 PRIHLÁŠKA 

 

 

 

 

do Súkromnej - Základnej umeleckej školy v Žiline, Predmestská 17, 010 01 Žilina, tel.: 041/7235208 
 
pobočka v ................................................. Odbor: ............................................. Nástroj: .................................................... 

 
 

Meno a priezvisko žiaka (žiačky): ............................................................................................................................. 
 
Dáta 
narodenia 

dd.mm.rrrr ................................................. 
 
rodné číslo ................................................. 
 
miesto narodenia ....................................... 
 
okres .......................................................... 
 
kraj ............................................................ 

 Národnosť .................................................... 
 
Štátne občianstvo ......................................... 

Škola 
 

............................................................................ 
názov ulica miesto 

 
 

..............................       .............................. 
Telefón                           e-mail 

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

Bydlisko: ulica, č. d., PSČ, miesto 
 
 
 
Meno a priezvisko otca: ....................................................................................................................................................... 
 telefón                    e-mail 
 
Meno a priezvisko matky: .................................................................................................................................................... 
 telefón                    e-mail 
 
 
Základné ustanovenia organizačného poriadku pre základné umelecké školy: 
 
1. Štúdium na základnej umeleckej škole je záujmové. Žiaci prijatí na štúdium sú povinní zúčastňovať sa na vyučovaní pravidelne podľa rozvrhu 

hodín. Zo štúdia sa môžu odhlásiť v priebehu školského roka len po predložení dokladov o chorobe alebo o 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 základných umeleckých školách: 
Pretože štúdium na ZUŠ je činnosťou záujmovou, platia žiaci školné. Jeho výšku určuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. 
Školné sa platí polročne , do konca septembra za prvý polrok šk. r. a do konca februára za druhý polrok šk. r. Je potrebné, aby tento 
termín rodi čia dodržiavali. Ak sa žiak bez vážnych dôvodov nezúčastňuje na vyučovaní, zaplatené školné sa nevracia. Školné sa vráti, 
ak sa na škole nevyučovalo dlhšie ako štyri týždne alebo ak sa žiak nemohol z vážnych dôvodov zúčastniť na vyučovaní dlhšie ako štyri 
týždne. 

4. Žiak (zákonný zástupca), svojim podpisom potvrdzuje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške, podľa zákona č. 
428/2002 o ochrane osobných údajov a s použitím zvukových, obrazových a fotografických záznamov žiaka na propagáciu školy . 

5. Rodičovský príspevok sa bude hradiť po odsúhlasení sumy na začiatku šk. roku. 
6. Zápisné sa hradí pri podaní prihlášky. Slúži na zavedenie nového žiaka do systému.  
 
Vyhlasujem, že som vzal na vedomie a budem plniť základné povinnosti určené organizačným poriadkom pre ZUŠ. 
 
 
 
 
V ............................................. dňa ...........................   .................................................................... 
         podpis rodiča (zák. zástupcu) 


