
Základní umělecká škola Dětský sbor Brno, v.o.s, 
Mikulovská 4222/9, 628 00 Brno 

tel.: 721 331 110, e-mail: dsbrnozus@gmail.com, www.dsbrno.eu 

 

Žádáme Vás o pečlivé vyplnění veškerých údajů strojově nebo hůlkovým písmem a uvedení 
všech aktuálních kontaktů. 

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU 
(podklad pro školní matriku) 

 

Žák 

Obor: Hudební Studijní zaměření: sborový zpěv ŠVP 

Jméno a příjmení:  

Datum a místo narození:  

Rodné číslo: 
            

Národnost: 
 

Státní občanství: 
 

Bydliště včetně PSČ: 
 

Jmenovaný-á je od 1.9.2018 
žákem školy (MŠ, ZŠ, SŠ, Gym): 

 
Třída: 

 

Zdravotní stav, postižení, znevýhodnění, či obtíže, které mohou mít vliv na průběh vzdělání: 

   

 

 Zákonní zástupci žáka 

Jméno a příjmení: 
 

Bydliště včetně PSČ: 
 

Telefon: 
 

e-mail: 
 

Jméno a příjmení:  

Bydliště včetně PSČ:  

Telefon:  e-mail:  

 

Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona 
č. 106/1999 Sb. o osobním přístupu k informacím,  zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů a Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR, EU 2016/679). Vzdělání v ZUŠ 
upravuje zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělání (školský 
zákon), vyhláška č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání a školní řád. 
Podmínkou přijetí žáka ke studiu je vykonání talentové zkoušky. Jsem si vědom(a), že studium na základní umělecké 
škole může být ukončeno, poruší-li žák závažným způsobem školní řád; ze zdravotních důvodů nebo z důvodů 
přestěhování se do vzdáleného místa; ke konci pololetí, požádá-li o to písemně žák, za nezletilého žáka jeho zákonní 
zástupci; k 30. červnu pro neprospěch žáka; není-li ve stanoveném termínu za žáka uhrazena úplata za vzdělávání 
(školné). Podpisem přihlášky stvrzuji správnost zapsaných údajů, dávám souhlas se zpracováním a evidencí 
osobních údajů dle GDPR, že jsem se seznámil(a) se školním řádem, který je volně přístupný v sídle školy a na 
webových stránkách školy (http://www.dsbrno.eu). Informace o zpracování osobních údajů se dozvíte na 
webových stránkách školy  
 
 

 

 podpis žáka (za nezletilého žáka podpis rodičů nebo 
jiných zákonných zástupců) 

 
 
 

Vyplní škola: 

Žák/žákyně zařazen/a:  
 

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

http://www.dsbrno.eu/

