
Súkromná  základná  umelecká škola, Pionierska 33, 044 14   ČAŇA

P R I H L Á Š K A

na štúdium  v školskom roku  2020 /  2021

vhodné zakrúžkujte:
ODBOR:        
 1. hudobný: hlasová výchova so zameraním na výučbu moderného spevu, hra na   
                     bicie nástroje, hra na husliach, klavír, gitara, akordeón, dychové 
nástroj
     hudobný: Hudba a PC
2.  tanečný : moderný tanec, gymnastika
     tanečný : VZDUŠNÁ   AKROBACIA
     tanečný : folklórny súbor  KOŠIČAN
     tanečný : POLEDANCE
3.  odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby (práca s kamerou,  so zvukom, 
moderovanie)  
4.  výtvarný odbor -netradičné opracovanie materiálov, maľba, kresba, grafika
5.  literárno – dramatický odbor

Osobné údaje žiaka:

Meno …............................Priezvisko ….............................................

Dátum narodenia: .........................Rodné číslo…................................

Adresa trvalého bydliska: …...............................................................

Miesto narodenia: …............................. Národnosť: …........................

Navštevuje ZŠ, SŠ : ….........................  Dospelý žiak: tč......................
         e-mail: ...................................................

Údaje o rodičoch:

Meno a priezvisko otca : 
…........................................................................................................

Trvalé bydlisko ….....................................    t.č. …..................................

Zamestnanie …...................................................................................................

Meno a priezvisko matky: …................................................................................

Trvalé bydlisko …........................................ t.č...............................................

Zamestnanie …..................................................................................................

V …............................, dňa ….................... …...................................
         podpis rodiča



V     zmysle Zákona o     ochrane osobných údajov svojím podpisom potvrdzujem, že súhlasím s   
ich  použitím  pre  potreby  SZUŠ  a     OZ  TS  Dancinʼ  Bugs,  zároveň  súhlasím  s     využitím  zvukovo-
obrazového materiálu v     elektronických a     printových médiách ako súčasť propagácie.
Základné informácie o štúdiu v SZUŠ:

1.     Štúdium na Súkromnej  umeleckej  škole  „Škola  hviezdičiek“  poskytuje  základné
umelecké vzdelanie. Štúdium je záujmové a dobrovoľné, výchovno - vzdelávací proces sa
organizuje podľa vyhlášky MŠ SR č.324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole. Normy
spolužitia a spolupráce celého školského kolektívu žiakov, učiteľov a ostatných zamest-
nancov  školy  je  zakotvený  vo  Vnútornom  školskom  poriadku.  Jeho  uplatňovanie
v praktic-kom živote v podstatnej miere prispieva k zdarnému chodu školy.

2.Prijatí žiaci sú povinní pravidelne sa zúčastňovať na vyučovaní  v dohodnutom čase.
Na hodiny prichádzajú  pripravení  a upravení podľa požiadaviek učiteľa, lektora,
alebo trénera. Škola neručí za akékoľvek veci (peňažné čiastky, mobilné telefóny
atď, ponecha-né počas hodiny v šatni.

3. Škola  neručí za bezpečnosť žiakov pred a po skončení výučby .
4. Rodičia neúčasť žiaka ospravedlnia písomne alebo ústne u triedneho učiteľa.  
5. Žiak môže z dôvodu nezáujmu prerušiť štúdium na základe písomnej žiadosti rodi-

čov a po uhradení školného:  
a. na polroka 
b. na konci školského roka

6. V prípade mimoriadnych nepredvídaných okolností žiak môže predčasne ukončiť
štúdium na písomnú žiadosť rodičov:

a. ak má zdravotné problémy
b. pre nepredvídané závažné príčiny vyskytujúce sa v rodine.

7. Žiaka možno zo školy vylúčiť: 
a. ak neuhradil školné ani po písomnej urgencii školy
b. pre hrubé porušenie školského poriadku

8. Školné na príslušný školský rok určuje zriaďovateľ školy podľa § 49 ods. 4 zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,  v prípade zvýšenia školného sa zaväzuje oznámiť
zmenu školného najmenej 3 mesiace vopred. 

9. Školné sa uhrádza vždy do 15-teho v mesiaci triednemu učiteľovi. Ak žiak nebude
mať uhradený poplatok, bude vylúčený z hodiny. Školné sa nevracia ak žiak chýba
na hodinách. Školné sa platí  v plnej výške aj pri absenciách. Nárok na zľavu majú
súrodenci a to vo výške 3.-EUR na dieťa. 

10. Ak žiak prestane bezdôvodne a bez ospravedlnenia školu navštevovať nemá nárok
na vrátenie školného. 

11. Pri ospravedlnenej neprítomnosti, ktorá trvá dlhšie ako mesiac, môžu rodičia žiaka
písomne požiadať o vrátenie školného za príslušný mesiac.

12. Na základe zdokladovania príjmov v rodine rodičia môžu požiadať o oslobodenie
školného na dobu určitú. 

13. V priebehu školských prázdnin ( jesenné, zimné, jarné, polročné a veľkonočné  a v 
dobe štátnych sviatkov) hodiny odpadajú a nenahradzujú sa.

14. Škola vytvára podmienky pre nerušený chod vyučovacieho procesu v spolupráci  s 
rodičmi a na základe vzájomnej informovanosti.

13. Rodičia majú právo pripomienkovať a podávať návrhy na zlepšenie spolupráce školy
s rodičmi. Na vyučovací proces majú povolený vstup len počas prvej úvodnej hodiny.

Vyhlasujem,  že  som  vzal  na  vedomie  a  budem  plniť  základné
povinnosti určené  týmto poriadkom školy. 

V Košiciach: ...........................              ...........................................................
                                                                          podpis rodiča / zákon. zástupcu


