
Príloha č.1 – Priebeh vzdelávania a štúdia v ZUŠ (18.10.2020) 
k OZNAMU RIADITEĽA ZUŠ PIEŠŤANY (15.10.2020), TEPLICKÁ 50 -  ŽIAKOM A UČITEĽOM https://www.zuspiestany.sk/kontakt/ 
 
1. Vzdelávanie na ZUŠ v Piešťanoch prebieha od 19.10.2020 v súlade s aktuálne platnými  rozhodnutiami, 
opatreniami a usmerneniami ÚVZ SR, MŠVaŠ SR a v rámci výsledkov rokovaní  so zriaďovateľom školy  
ale tiež po konzultáciách s vyučujúcimi  
 
a)  v individuálnej forme štúdia hudobného odboru – hra na hud. nástroji, spev a hudobná kompozícia 
     prezenčnou formou štúdia podľa platných rozvrhov vyučovania, 
 
b)  v skupinovej /kolektívnej/ forme štúdia hudobného odboru – hra v orchestri, spevácky zbor 
      dištančnou formou štúdia – vzdelávacie materiály a pokyny sa distribuujú formou IKT vyučujúcimi, 
 
c)  v skupinovej /kolektívnej/ forme štúdia hudobného odboru – komorná hra, komorný spev a hudobná náuka  
     dištančnou formou štúdia v kombinácii s individuálnymi konzultáciami /vyučovaním/ vo vopred dohodnutých  
     termínoch s vyučujúcimi v maximálnom počte 1x učiteľ a 1x žiak v triede - vzdelávacie materiály a pokyny  
     sa distribuujú formou IKT vyučujúcimi,  
 
d)  v skupinovej /kolektívnej/ forme štúdia výtvarného odboru – dištančnou formou štúdia v kombinácii  
     s individuálnymi konzultáciami  vo vopred dohodnutých termínoch s vyučujúcimi v maximálnom počte  
     1x učiteľ a 1x žiak v triede - vzdelávacie materiály a pokyny sa distribuujú formou IKT vyučujúcimi,  
 
e)  v skupinovej /kolektívnej/ forme štúdia tanečného odboru – dištančnou formou štúdia v kombinácii  
     s individuálnymi konzultáciami  vo vopred dohodnutých termínoch s vyučujúcimi v maximálnom počte  
     1x učiteľ a 1x žiak v triede - vzdelávacie materiály a pokyny sa distribuujú formou IKT vyučujúcimi.  
 
2. V prípade potreby sú uvedené tel. kontakty na vyučujúcich v žiackych knižkách žiakov a elektronické kontakty 
na web stránke školy v jednotlivých sekciách odborov ZUŠ 
https://www.zuspiestany.sk/hudobny-odbor/ 
https://www.zuspiestany.sk/tanecny-odbor/ 
https://www.zuspiestany.sk/vytvarny-odbor/ 
 
3. Vyzývame žiakov a rodičov žiakov, aby sa žiaci zapájali do dištančného vzdelávania a individuálnych konzultácií  
a tiež aby dodržiavali aktuálne platné hygienické opatrenia vrátane pokynov vyučujúcich. 
 
4. Naďalej intenzívne prebiehajú rokovania so zriaďovateľom školy  a MŠVVaŠ o ďalších náležitostiach v súvislosti           
so štúdiom v ZUŠ. O prípadných zmenách, doplneniach a usmerneniach Vás budeme informovať priebežne.  
   
5. Prerušenie štúdia žiaka je možné z dôvodu vážnych zdravotných problémov žiaka na základe doručenej žiadosti 
s priloženou kópiou vyjadrenia lekára. Riaditeľ školy následne po posúdení žiadosti vydá rozhodnutie o prerušení 
štúdia od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola predmetná žiadosť doručená na ucelený mesiac 
(mesiace) najdlhšie však na obdobie do konca aktuálneho školského roka t.j. 31. augusta. 
https://www.zuspiestany.sk/data/zuspiestany.sk/documents/ziadost-o-prerusenie-formular--kopia.pdf 

 
6. Predčasné ukončenie štúdia žiaka je možné na základe doručenej žiadosti. Riaditeľ školy následne po posúdení 
žiadosti vydá rozhodnutie o predčasnom ukončení štúdia v čase núdzového stavu posledným dňom mesiaca                      
v ktorom bola predmetná žiadosť doručená.  Žiak prestáva byť žiakom školy od 1. dňa mesiaca nasledujúceho               
po mesiaci v ktorom bola predmetná žiadosť doručená a vydané rozhodnutie riaditeľom školy. 
https://www.zuspiestany.sk/data/zuspiestany.sk/documents/ziadost-o-prerdcasne-ukoncenie-studia-formular--kopia.pdf 

 
7. Doručovanie žiadostí uvedených v bode 5 a 6 je nutné na adresu školy a nie na elokované pracoviská. 
Žiadosti musia byť podpísané plnoletým žiakom alebo zákonným zástupcom žiaka s uvedením aj tel. kontaktu/email.  
Doručovacia adresa:  Základná umelecká škola, Teplická 50, Piešťany 92101,   tel.:  0911 275 722,   033 77 251 31 
Na uvedenej adrese je možné osobné doručenie do kancelárie riaditeľa alebo vloženie priamo do poštovej schránky. 
Elektronicky je možné doručenie čitateľnej kópie žiadosti vrátane príloh ako prílohy mailu na   zuspn@stonline.sk 
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