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VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK 11.6. a 12.6.2019 
DO VÝTVARNÉHO ODBORU  ZUŠ PIEŠŤANY 

 

Všetky dolu uvedené návrhy skúšobnej komisie na základe výsledkov prijímacích skúšok 
uchádzačov o štúdium v ZUŠ riaditeľ schvaľuje v dolu uvedenom znení. 
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PRIJATÍ UCHÁDZAČI:  
- zápis na štúdium v Základnej umeleckej škole v šk. r. 2019/2020  je zákonom určený na prvý deň školského 

vyučovania t.j. 2.9.2019 v čase od 13:00 do 17:00 a akceptuje sa zápis na štúdium najneskôr do 4.9.2019 vrátane 
na elokovanom pracovisku ZUŠ, Piešťany, Štúrova č. 6, trieda č. 1.  

- v prípade neuskutočnení zápisu na štúdium v stanovenom termíne bude rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí                   
na štúdium v ZUŠ zrušené  a na uvoľnené miesto sa príjme po úspešnom vykonaní doplňujúcej prijímacej skúšky 
ďalší uchádzač o štúdium. 

- rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí je možné prevziať zákonným zástupcom žiaka počas mesiaca august 
v kancelárii riaditeľa školy na Teplickej ulici č. 50 v Piešťanoch alebo pri zápise na štúdium - Štúrova, trieda č.1.  
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NEPRIJATÍ UCHÁDZAČI:  
- v skupinách výtvarného odboru je presne určený maximálny počet žiakov v skupinách, preto nie je možné prijať 

všetkých uchádzačov, aj keď splnili podmienku na prijatie.  
- môžu sa opakovane zúčastniť na ďalších prijímacích skúškach vyhlásených riaditeľom školy napríklad                          

na doplňujúcich prijímacích skúškach v predpokladanom termíne 5.9.2019     
- v prípade, že sa prijatí uchádzači nezapíšu na štúdium v stanovenom termíne, bude ich miesto uvoľnené  

pre ďalších uchádzačov a budú sa dopĺňať počty žiakov do skupín 
- rozhodnutie riaditeľa školy o neprijatí je možné prevziať zákonným zástupcom žiaka počas mesiaca august 

v kancelárii riaditeľa školy na Teplickej ulici č. 50 v Piešťanoch.  

 
 
 
 
 
 
V Piešťanoch dňa 14.6.2019 
 
 

..................................................... 
Kamil Vavrinec, DiS. art. v.r. 

riaditeľ školy 
 
 
 


