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OZNAM  
O začiatku školského roka 2019/2020  

 
Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Piešťanoch oznamuje, že začiatok školského roka 2019/2020 je 2. septembra 2019. 

 
Žiaci sa prihlasujú na štúdium a zadeľujú si rozvrh hodín hlavných a povinných predmetov u svojich vyučujúcich 2.9.2019 v čase od 13:00 do 17:00 

(prípadné zmeny vyučujúcich a tried budú uvedené na nástenkách v priestoroch jednotlivých budov školy) 
V prípade neuhradeného školného (alebo jeho časti) za šk. rok 2018/2019 je možné prihlásenie na štúdium len s dokladom o úhrade nedoplatku! 

V prípade neprihlásenia/nezapísania sa na štúdium najneskôr do 4.9.2020 (vrátane) bude žiak vylúčený zo štúdia! 
 

Novoprijatí žiaci sa prihlasujú na štúdium a zadeľujú si rozvrh hodín hlavných a povinných predmetov podľa dolu uvedených pokynov: 
Hudobný odbor:  

Teplická 50 – rozpis žiakov, vyučujúcich a tried na nástenke s poradovými číslami žiakov - výsledkov prijímacích skúšok 
el. pracovisko Teplická 94, tr. č.3 a rozpis žiakov, vyučujúcich a tried na nástenke s poradovými číslami žiakov - výsledkov prijímacích skúšok  

el. pracovisko ZŠ Veľké Kostoľany - rozpis žiakov, vyučujúcich a tried na nástenke s poradovými číslami žiakov - výsledkov prijímacích skúšok 
Výtvarný odbor:  

el. pracovisko Štúrova 6, tr. č.2 a rozpis žiakov, vyučujúcich a tried na nástenke s poradovými číslami žiakov - výsledkov prijímacích skúšok 
Tanečný odbor: 

el. pracovisko Štúrova 6, tr. č.3 a rozpis žiakov, vyučujúcich a tried na nástenke s poradovými číslami žiakov - výsledkov prijímacích skúšok 
 

Pri prihlasovaní na štúdium je nutné prevziať zákonným zástupcom žiaka Rozhodnutie o prijatí/zaradení na štúdium v ZUŠ 
a tiež vyplniť zákonným zástupcom/plnoletým žiakom čestné vyhlásenie o súhlase na napočítanie žiaka do zberu údajov  

(len pre jednu ZUŠ !! do 25 rokov veku žiaka k 1.1.2019). 
 

https://www.zuspiestany.sk/data/zuspiestany.sk/documents/cestne-vyhlasenie-zak_zastupca_form.pdf 
https://www.zuspiestany.sk/data/zuspiestany.sk/documents/cestne-vyhlasenie-plnolety-ziak-form.pdf 

 
 

V prípade akéhokoľvek dôvodu nemožnosti zápisu/prihlásenia sa na štúdium v hore stanovených termínoch je nutné  
vopred kontaktovať triedneho učiteľa prípadne vedenie školy. 

  
 

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


