
pro 2. stupeň školy:  MODERNÍ TANEC         SOUČASNÝ STREET. TANEC          KLASICKÝ TANEC          BREAKING               
pro 1. stupeň školy:  SCÉNICKÝ TANEC             STREET-GYM

TANEČNÍ OBOR: (pouze v Zašové a Val.Meziříčí)
  PŘÍPRAVNÉ STUDIUM

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR:                                  VÝTVARNÝ OBOR:
               HERECKÉ STUDIO (pouze ve Val.Meziříčí)                                                  VÝTVARNÁ TVORBA        

PŘIHLÁŠKA
Základní umělecká škola B-Art, o.p.s., Zašová 43, 756 51 ZAŠOVÁ, IČ: 29396662

Zákonný zástupce:   Vztah k dítěti (matka, otec, poručník, ...): ........................................................................................

Titul: ...............   Jméno: ............................................  Příjmení: ........................................................  Titul za:................ 

Pracoviště: .................................................................  Povolání: .....................................................................................

Místo pobytu (vyplňte pouze v případě, že je rozdílné jako u žáka!):

Ulice a č. popisné: .............................................................................................................................................................  

Obec (město): .................................................................................................................................. PSČ: ........................  

Druh pobytu:    trvalý    přechodný    (nehodící škrtněte)

Telefon: ....................................................................         E-mail: ....................................................................................

Jméno : ..........................................................   

Příjmení: ........................................................ 

Rodné číslo: ...................................................

Datum narození: ............................................

Místo narození: ..............................................

St. občanství: .................................................

Zdravotní stav: ...............................................................................  Zdr. pojišťovna: ........................................................

Poznámka: ........................................................................................................................................................................

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

V(e): ................................................................          Dne: ................................................................ 

Podpis: ............................................................

ŽÁK:  (údaje označené * jsou povinné!)

Požadovaná studijní zaměření - (zaškrtněte      ): Pozn.: Níže jsou uvedeny zkrácené názvy

MÍSTO VÝUKY (zaškrtněte     ):       VAL.MEZIŘÍČÍ           ZAŠOVÁ                 RATIBOŘ

Beru na vědomí, že nakládání s osobními údaji podléha směrnici GDPR, vnitřní směrnici školy a nadřazeným právním 
normám (Školský zákon, ...)

Potvrzuji, že mi není známa žádná zdravotní ani jiná překážka, která by bránila výuce žáka v základní umělecké škole.       
Případná omezení uvádím v „Poznámce”. Případné změny se zavazuji neprodleně škole oznámit.
Potvrzuji, že všechny údaje jsou pravdivé. Případné neuvedení nutného údaje označeného    neprodleně doplním.  

Souhlasím s pořizování a publikováním foto, video a audio záznamů svého dítěte v rámci činnosti školy pro účely archivace 
a propagace školy.

Prohlašuji, že jsem si vědom(á) toho, že údaje v tomto formuláři, které nejsou označeny    poskytuji dobrovolně
a souhlasím s jejich použitím pro podávání informací o činnosti školy.

Prohlášení GDPR (prosím zaškrtněte     ):

Prohlášení o způsobilosti, pravdivosti a úplnosti údajů (prosím zaškrtněte     ):

HUDEBNÍ OBOR:
      PŘÍPRAV. STUDIUM                     KEYBOARDS                 KLAVÍR                     VARHANY                      KYTARA 
     SÓLOVÝ ZPĚV                              POPULÁRNÍ ZPĚV          CIMBÁL                      ZOBCOVÁ FLÉTNA          PŘÍČNÁ FLÉTNA
     SAXOFON                                        KLARINET                     BICÍ                           TRUBKA                        BASKYTARA
     EL. HUD. TVORBA-STUDIO          HOUSLE                       EL. KYTARA                 RAPOVÝ ZPĚV (od 13 let)                       
      

Adresa:

Ulice a č. popisné: ..........................................................................

Obec (město): ................................................... PSČ: ....................

Druh pobytu :    trvalý      přechodný  (nehodící škrtněte)

Telefon žáka: .................................................................................. 

E-mail žáka: .....................................................................................

Škola a třída: ...................................................................................
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*

*

*

*
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*

*
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v. škola 2022-06-10a


