
          SSúúkkrroommnnáá  zzáákkllaaddnnáá  uummeelleecckkáá  šškkoollaa,,  OOkkrruužžnnáá  33555522,,  007711  0011    MMiicchhaalloovvccee  

Súkromná základná umelecká škola, Okružná 3552, 071 01  Michalovce 
www.szustalentum.sk, skolatalentum@gmail.com, skola@szusmi.sk 

P R I H L Á Š K A  
NA ŠTÚDIUM V SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE 

 

Elokované pracovisko:............................................. 

ODBOR (nástroj): ........................................................ 
 
 

Meno a priezvisko žiaka/žiačky:................................................................................................. 

Dátum narodenia:.......................................   Miesto narodenia:............................................... 

Rodné číslo:...............................  Národnosť:........................   Štátne občianstvo:..................... 

Škola (MŠ, ZŠ, SŠ), adresa a trieda:............................................................................................. 

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

Bydlisko (ulica, č. domu, PSČ, mesto):................................................................................................................. 

Telefón/mobil:..........................................................  Mail:................................................................................. 

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

Bydlisko (ulica, č. domu, PSČ, mesto):................................................................................................................. 

Telefón/mobil:..........................................................  Mail:................................................................................. 

 

VYHLASUJEM, ŽE SOM VZAL NA VEDOMIE ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE  
O ŠTÚDIU V SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE  

A BUDEM PLNIŤ ZÁKLADNÉ POVINNOSTI URČENÉ ŠKOLSKÝM PORIADKOM. 
 
 
V ........................................ dňa ................................                                  ........................................................... 
                              podpis rodiča (zákonného zástupcu) 
 
Základné informácie o štúdiu v Súkromnej základnej umeleckej škole 
 
1. Výchovno-vzdelávací proces v základných umeleckých školách sa organizuje podľa vyhlášky MŠ SR č.324/2008 Z.z. o základnej umeleckej 

škole. 
2. Podľa § 49 ods. 4 zákona č.254/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) výšku príspevku v súkromnej základnej umeleckej škole (ďalej len „SZUŠ“) zriadenej 
zriaďovateľom určí všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľ.  

3. Zriaďovateľ SZUŠ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to 
písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.  

4. Základné štúdium a štúdium pre dospelých v SZUŠ sa ukončuje záverečnou skúškou. 
5. O predčasnom ukončení štúdia môže rozhodnúť riaditeľ školy: 

a) na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka, 
b) ak žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok, 
c) ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov podľa §49 ods. 4 až 6 školského 

zákona. 
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