
SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA 
Hradná 340, 033 01 Liptovský Hrádok 

____________________________________________________________________ 

 

Záväzná  prihláška 

 na školský  rok ...................... 
 

Meno a priezvisko žiaka (žiačky).................................................................................................................................... 

 

Dátum narodenia............................................. Rodné číslo......................................................................................... 

 

Miesto narodenia.............................................    Národnosť..................................    Štátna príslušnosť........................ 

 

Škola, ktorej je žiakom.................................................................................................................................................... 

 

Svoje dieťa prihlasujem na * 

  HUDOBNÝ ODBOR  

 husle 

 spev 

 klavír 

 gitara 

 flauta 

 akordeón 

 viola 

 

     VÝTVARNÝ ODBOR  

   TANEČNÝ  ODBOR 

 Moderné oddelenie:     Tanečný klub Jessy (L. Hrádok) 

   Tanečný súbor Dantia (L. Mikuláš) 

 

 Ľudové oddelenie:   Detský folklórny súbor Pramienok (L. Mikuláš) 

    Folklórny súbor Váh (L. Mikuláš) 

 

 Vzdelávanie predškoláka v materskej škole 

 Miniprípravka 
 
Ochrana informácií: 

Súkromná ZUŠ sa v súlade so zákonom č. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov zaväzuje dodržiavať povinnosť mlčanlivosti o osobných údajoch, 
s ktorými príde do styku; pričom tretiemu subjektu ich smie sprístupniť len v rozsahu, akom ukladá zákon. Škola bude s osobitnou starostlivosťou 

zaobchádzať so získanými  dokumentmi a informáciami, nepoužije ich v rozpore s ich účelom a zabezpečí ich nepretržitú ochranu. 

 

Základné ustanovenia organizačného poriadku Súkromnej ZUŠ: 

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 na konci klasifikačného obdobia (polrok alebo záver roka) na základe písomnej žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu. 
V priebehu školského roka len po predložení dokladov o chorobe nedovoľujúcej ďalšie štúdium alebo o zmene bydliska. 

2. O predčasnom ukončení štúdia rozhodne riaditeľ školy: 

a) na základe žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu 
b) keď žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok 

c) ak žiak alebo zákonný zástupca neplatí školné. 

3. Školné na SZUŠ určuje riaditeľka podľa stanoveného rozpočtu školy. Rodič bude o výške školného a o forme jeho platenia informovaný pred začiatkom 
nového školského roka, v prípade nových žiakov pred prijatím žiaka na školu. 

4. Ak sa žiak bez vážnych dôvodov nezúčastňuje na vyučovaní, 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. 

 

 
V................................................dňa.............................. 

 

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

 podpis rodiča (zák. zástupcu)   
 

 

* svoj výber označte krížikom do štvorca ku odboru a zakrúžkovaním žiadaného nástroja alebo súboru. 



Dotazník žiaka 

Údaje o dieťati 
 Meno a priezvisko   

Bydlisko dieťaťa 
ulica a číslo   

PSČ a obec   

Telefón domov   

Mobilný telefón (dieťa)   

e-mailová adresa (dieťa)   

Názov školy, ktorej je žiakom   

Názov zdravotnej poisťovne   

Poznámky k zdravotnému stavu dieťaťa (precitlivenosť 
na lieky,alergie) 

  

  

   Údaje o otcovi dieťaťa 
 Meno a priezvisko, tituly   

Bydlisko 
ulica a číslo   

PSČ a obec   

Mobilný telefón   

e-mailová adresa   

Povolanie   

Názov zamestnávateľa   

Telefón do zamestnania   

   Údaje o matke dieťaťa - údaje totožné s otcom nemusíte uvádzať 

Meno a priezvisko, tituly   

Bydlisko 
ulica a číslo   

PSČ a obec   

Mobilný telefón   

e-mailová adresa   

Povolanie   

Názov zamestnávateľa   

Telefón do zamestnania   

   Údaje o zákonnom zástupcovi dieťaťa (u koho je dieťa v opatere) 

Meno a priezvisko, tituly   

Bydlisko 
ulica a číslo   

PSČ a obec   

Telefón domov   

Mobilný telefón   

e-mailová adresa   

Povolanie   

Názov zamestnávateľa   

Telefón do zamestnania   

Rodinné pomery dieťaťa      Detský domov      sirota      polosirota      iné zmenené  *) 

*) nehodiace sa prečiarknite 
  



 


