
 
Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace 

 

               PŘIHLÁŠKA 

 
 

 
Obor …………………………. Studijní zaměření……………………………... Školní rok............................. 
           (hudební, taneční, výtvarný, LDO)                  (např. Hra na klavír, housle, trubku,...) 

 
Jméno a příjmení  
žáka/žákyně: 

Datum narození: Místo narození: Rodné číslo: Státní občanství: 

Místo trvalého pobytu: PSČ: Tel. zletilého žáka: 

Od 1. 9.20……      bude/je žákem/žákyní školy (ZŠ, SŠ): 
 
………………………………………………………………. 
 

Třída: ............................................................................ 

Žák/žákyně je – není zdravotně způsobilý/á 

 ke studiu v základní umělecké škole 

(nehodící se škrtněte) 

1. zákonný zástupce žáka: 
 
 ……………………………………………………….. 

Adresa ……………………………………………… 

Telefon ……………………………………………….. 

Email …………………………………………………. 

2. zákonný zástupce žáka: 
 
 ……………………………………………………….. 

Adresa ……………………………………………… 

Telefon ……………………………………………….. 

Email …………………………………………………. 

 
 
 

Žák zařazen do ………………………..…...  od ........................................ vyučující: ………………………………. 
 
 
                                                                                                    ………………………………………………  
                                                                         podpis ředitele školy 

 

Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání v platném znění 
a aktuálně platný školní řád. 
 

Souhlasím, aby můj syn/dcera docházel/a během studia v ZUŠ Opava do mimořádných a náhradních hodin, zkoušek na soutěže, 
na koncerty nebo jiná veřejná vystoupení v termínech domluvených s vyučujícím. Souhlas se vztahuje na vše výše uvedené, 
i v případě, že se koná mimo budovu školy. 
 

Souhlasím se zasíláním výtvarných prací do výtvarných soutěžní a s uveřejněním prací k výstavním účelům. 
 

Seznámil/a jsem se Školním vzdělávacím programem ZUŠ Opava a Školním řádem ZUŠ Opava, které jsou zveřejněny ve vstupních 
prostorách školy nebo na webových stránkách www.zusopava.cz. 
 
 
 
Svým podpisem stvrzuji, že mne Základní umělecká škola, IČO: 47813512 se sídlem Nádražní okruh 674/11 jako 
správce osobních údajů (dále jen „správce osobních údajů“ čili škola) informoval o základních zásadách a principech 
v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), na základě kterých správce (škola) v souvislosti s mým studiem, které 
probíhá u správce (dále jen „studium“), nakládá s mými osobními údaji. 
 
 

 



 
Informační povinnost 

(ve smyslu nařízení EU 2016/679 GDPR ze dne 27. dubna 2016 
a dalších příslušných legislativních předpisů) 

 
ZUŠ Opava, jakožto správce osobních údajů, zpracovává tyto osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců: 
a) jméno a příjmení, datum narození dítěte, rodné číslo, místo narození 
b) jméno a příjmení a kontaktní údaje na zákonného zástupce žáka (telefony, mailové adresy). 
c) informace o znevýhodnění žáka, o mimořádném nadání, o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, údaje 
o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum zahájení 
a ukončení vzdělávání, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání a o zkoušce, jíž bylo vzdělávání zakončeno. 
Tyto údaje jsou zpracovány na základě zákona č. 561/2004 (školský zákon) a na základě veřejného a oprávněného 
zájmu a jsou zpracovávány za účelem vedení školní matriky a povinné školní dokumentace, seznamu dětí, knihy úrazů, poučení 
žáků o bezpečnosti, označování výtvarných prací dětí, programů koncertů, výroční zprávy o činnosti školy apod. 
 

Dále jsou při školních akcích pořizovány audiovizuální záznamy, které slouží pouze k prezentaci činnosti školy a pro potřeby 
(např. studijní) dětí a jejich pedagogů, popř. zákonných zástupců. Tyto záznamy mohou být publikovány ve vlastních informačních 
médiích – na webu školy, Facebooku, YouTube, Instagram, nástěnkách, ve venkovních vitrínách školy a v informačních letácích. 
Na základě školského zákona škola poskytuje tyto údaje ČŠI, případně SPC, PPP. 
Každý, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má právo požádat správce o přístup k osobním údajům, o jejich opravu, o výmaz 
anebo o omezení zpracování a může na rozsah a způsob zpracování podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dále má 
právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, 
má právo kdykoli souhlas odvolat. Škola nepředává osobní údaje do jiných států a zpracovává osobní údaje pouze v nezbytně 
nutné míře a má zpracovány vnitřní postupy pro jejich zabezpečení. Doba zpracování osobních údajů je určena v minimální možné 
míře obecně právními předpisy a vnitřními předpisy školy. 
 

Veškeré další podrobnější informace lze nalézt na webových stránkách školy www.zusopava.cz. 
 
 
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 

Potvrzuji správnost zapsaných údajů a jako žák zastoupený zákonným/i zástupcem/i nebo zletilý žák dávám svůj souhlas Základní 
umělecké škole, Opava, příspěvkové organizaci ke shromažďování, zpracovávání a evidenci osobních údajů a osobních citlivých 
údajů žáka, zákonných zástupců nebo zletilého žáka ve smyslu evropského nařízení GDPR, dalších legislativních předpisů a směrnic 
školy. 
Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, v platném 
znění. Svůj souhlas poskytuji pouze pro zpracování těch osobních údajů, které jsou nezbytné pro práci školy a v rozsahu nezbytném 
pro naplnění stanoveného účelu: 

• zpracovávány za účelem vedení školní matriky a povinné školní dokumentace, seznamu žáků, knihy úrazů, poučení žáků 
o bezpečnosti, označování výtvarných prací dětí, programů koncertů, výroční zprávy o činnosti školy apod. 

• za účelem evidence plateb úplaty za vzdělávání (školného), evidence půjčovného za hudební nástroje a komunikace 
se školou kontaktní e-mail na zákonné zástupce, 

• pořádání školních a mimoškolních akcí (koncerty, výstavy, divadelní představení, soutěže, exkurze…), 
• pro vedení nezbytné zdravotní dokumentace, pokud má vliv na základní umělecké vzdělávání, 
• citlivé osobní údaje, které byly poskytnuty dobrovolně zákonnými zástupci nebo zletilým žákem v zájmu zajištění jejich 

specifických potřeb ve škole při základním uměleckém vzdělávání (zvláštní nároky na režim v ZUŠ, zdraví apod.), 
• za účelem prezentace činnosti a výsledků školy, jejich aktivit – pořizování a zveřejňování údajů, fotografií, videí, autorských 

děl žáků v propagačních materiálech školy, na nástěnkách, včetně webu školy, Facebook, Youtube, Instagram apod. 
Souhlas poskytuji na celé období vzdělávání na této škole a na zákonem stanovenou dobu nezbytnou pro jejich zpracování, vědecké, 
statistické účely a archivnictví. Souhlas poskytuji pouze škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé 

osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům a musí tyto údaje zabezpečit před neoprávněným nebo nahodilým přístupem 
a zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou. 
 

Byl jsem poučen o svých právech, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat, a to i bez udání důvodů, o právu přístupu 
k těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí osobního údaje je dobrovolné, právu na sdělení o tom, které osobní 
údaje byly zpracovány a k jakému účelu. 
Dále potvrzuji, že jsem byl poučen o tom, že pokud zjistím nebo se budu domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování 
jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, 
zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat uvedené instituce o vysvětlení, 
požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, 
doplnění nebo likvidaci osobních údajů. 
 
 

 
 

V…………………………………..  dne………………………....                 
 
 

 
………………………………….          …………………..……………….          ………….…………….…………. 

                podpis zletilého žáka                   podpis zákonného zástupce 1            podpis zákonného zástupce 2   
 

 


