tr. učiteľ:

Čestné vyhlásenie pre zber údajov - šk. rok 2020/2021
1.

Identifikačné údaje žiaka
Meno a priezvisko:
..............................................................................................................
Dátum a miesto narodenia:...................................................................
Adresa pobytu (trvalý pobyt / prechodný pobyt*):
…………………………………………………………………………………
e-mail**(žiak).......................................... mobil** (ak má)!:.............................

2.

Identifikačné údaje zákonného zástupcu žiaka:
Meno a priezvisko:
..............................................................................................................
Adresa pobytu (trvalý pobyt / prechodný pobyt*):
…………………………………………………………………………………
e-mail**(otec)……………………………… mobil** (ak má)!:.............................
e-mail**(matka)……………………………… mobil** (ak má)!:.............................

3.

Identifikačné údaje školy:
Názov školy: Základná umelecká škola Karola Pádivého
Adresa školy: Námestie SNP 2, 911 89 Trenčín

4.
Čestne vyhlasujem, že svoj súhlas na započítanie do zberu údajov som
poskytol/
poskytla len jednej škole rovnakého druhu a to Základnej
umeleckej škole Karola Pádivého v Trenčíne. Toto vyhlásenie platí pre
školský rok 2020/2021.
V Trenčíne
dňa...............................
*nehodiace sa škrtnite
**povinný údaj

.........................................................
podpis zákonného zástupcu žiaka

Informácia pre rodičov !!!
Vážení rodičia,
V zmysle §7, ods. 4 a §7a, ods. 4, 5 zákona č.325/2012Z.z., ktorý novelizuje zákon
č.597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení na účely
rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam môže žiaka základnej umeleckej
školy uviesť do zberu
pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
len jeden zriaďovateľ základnej umeleckej školy len v jednej základnej umeleckej
škole.
To znamená, že ak na území mesta pôsobí viacero základných umeleckých škôl,
jedného žiaka môže vykázať do zberu údajov len jeden zriaďovateľ, ktorý na žiaka
dostane finančné prostriedky
od štátu. Z tohto dôvodu je zákonný zástupca žiaka
(rodič) povinný podpísať a odovzdať Čestné vyhlásenie pre zber údajov pre školský
rok 2020/2021 jednej základnej umeleckej škole, pre ktorú sa rozhodne.
Na základe odovzdaných čestných prehlásení škola spracuje zoznam žiakov ako prílohu
do zberu údajov, ktorý predloží zriaďovateľ základnej umeleckej školy mestu.
Upozorňujeme rodičov, že podľa týchto pravidiel sa postupuje od septembra 2013. Ak
chce žiak navštevovať ďalšiu základnú umeleckú školu, rodič (zákonný zástupca)
prekonzultuje možnosti a finančné podmienky s riaditeľom školy.

