Základná umelecká škola, Teplická č. 50, 921 38 Piešťany
IČO: 37836668, Tel.: 033/7725131, 0911 275722, zuspn@zuspn.onmicrosoft.com, www.zuspiestany.sk

OZNAM
O doplňujúcich prijímacích skúškach na uvoľnené miesta v štúdiu výtvarného odboru
pre uchádzačov do prípravného štúdia, základného štúdia a štúdia pre dospelých od II. polroka školského roka 2021/2022.
Riaditeľ Základnej umeleckej školy v Piešťanoch oznamuje, že doplňujúce prijímacie skúšky do výtvarného odboru (VO)
pre štúdium od II. polroka školského roka 2021/2022 sa uskutočnia v priestoroch a termínoch podľa dolu uvedeného rozpisu
a doplnenia pokynov s časovým harmonogramom o ich priebehu.
Počet prijatých uchádzačov je obmedzený priestorovými a personálnymi kapacitami školy.
Pre uvedený odbor je potrebné odovzdať pred vykonaním prijímacej skúšky dolu uvedené dokumenty s podpisom zákonného zástupcu uchádzača / alebo plnoletého uchádzača.
Všetky tlačivá/formuláre sú k dispozícii na web sídle školy : Základná umelecká škola Piešťany (zuspiestany.sk) alebo priamo dolu v uvedených odkazoch /linkoch/
je možné aj ich vypísanie priamo na mieste konania.
VO - Výtvarný odbor - Piešťany, Štúrova č. 6, (elokované pracovisko) trieda č. 15, dňa 21.januára 2022 v čase od 14:00 do 18:00 hod. /v 30 minútových intervaloch/
VO - Študijné zameranie – výtvarná výchova - kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovanie a práca s materiálom.
PODMIENKY: vek od 5 rokov a splnenie požadovaných predpokladov – úspešné vykonanie prijímacej skúšky
POŽIADAVKY: ukážka dvoch vlastných výtvarných prác a praktická časť - / kresba, maľba, grafika / - schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania a vyjadrovacie
schopnosti výtvarným prejavom podľa skutočnosti a podľa predstavy (pomôcky na vykonanie praktickej prijímacej skúšky budú k dispozícii v učebni zdarma)
Úspešný uchádzač je s výsledným hodnotením prijímacej komisie s priemerom hodnotenia nie vyšším ako 2.
01. Prihláška na štúdium /evidencia v súlade s platnou legislatívou/: https://www.zuspiestany.sk/data/zuspiestany.sk/documents/Prihlaska-na-studium-v-zakladnej-umeleckej-skole_zuspn.pdf
Pre prípadné neprijatie uchádzača je nutné za podpisom na prihláške (originál) uviesť dodatok pre požadované súvisiace dokumenty v znení : pošta alebo skartovať
02. Čestné vyhlásenie zákonný zástupca uchádzača
https://www.zuspiestany.sk/data/zuspiestany.sk/documents/02_cestne-vyhlasenie_zakonny-zastupca-neplnoleteho-ziaka_formular_2020.pdf alebo
03. Čestné vyhlásenie plnoletý uchádzač https://www.zuspiestany.sk/data/zuspiestany.sk/documents/03_cestne-vyhlasenie_plnolety-ziak_formular_2020.pdf
04. Vyhlásenie o bezpríznakovosti uchádzača: zákonného zástupcu neplnoletého uchádzača alebo plnoletého uchádzača
https://www.zuspiestany.sk/data/zuspiestany.sk/documents/Pisomne-vyhlasenie-o-bezpriznakovosti-p1-20488_1629580444.docx
Počas priebehu prijímacieho konania, evidencie, vyplnenia a odovzdania požadovanej dokumentácie je nutné dodržiavať aktuálne platné protiepidemiologické
opatrenia, nariadenia a usmernenia vydané ÚVZ SR, MŠVVaŠ SR, MsÚ PN a v tej súvislosti vydaných pokynov a usmernení riaditeľom školy a členov prijímacích komisií.
Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.
https://www.zuspiestany.sk/data/zuspiestany.sk/documents/ZaKAZ-VSTUPU-DO-PRIESTOROV-sKOLY-10_1_2022.pdf
Členovia prijímacej komisie a pedagógovia organizačného zabezpečenia a dozoru môžu vykonať vstupný filter / kontrolu formou merania telesnej teploty uchádzača.
Pri vstupe do priestorov školy je nutné dodržiavanie R O R, vrátane aktuálne platných opatrení ÚVZ SR a Manuálu opatrení MŠVVaŠ SR, zriaďovateľa školy a riaditeľa školy.
R – respirátor/rúško - používanie respirátoru/rúška prípadne inej alternatívy (šál, šatka) na ochranu horných dýchacích ciest (ústa a nos) interiér/exteriér
O - odstup - dodržiavanie dostatočného sociálneho odstupu ( vzdialenosť 2m)
R - ruky - dezinfekcia antibakteriálnym prípravkom a umývanie rúk mydlom s oplachovaním pod tečúcou vodou
V prípade potreby aktuálne vypísať alebo doplniť požadované náležité dokumenty uvedené v bodoch 01. – 04. je nutné použiť vlastné písacie pero.
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HO - Hudobný odbor – Piešťany, Teplická č. 50, nie sú voľné miesta a doplňujúce prijímacie skúšky sa nekonajú.
TO - Tanečný odbor - Piešťany, Štúrova 6, (elokované pracovisko) nie sú voľné miesta a doplňujúce prijímacie skúšky sa nekonajú.
Štúdium v ZUŠ je záujmové a dobrovoľné, za ktoré sa uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole a s hmotným
zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť / školné /.
https://www.zuspiestany.sk/data/zuspiestany.sk/documents/-VZN-skolne-1_1_2020--2019_14-VZN.pdf-.pdf
Výsledky prijímacích skúšok /prijatie alebo neprijatie uchádzačov/ budú zverejnené na web sídle školy po spracovaní a vyhodnotení najneskôr o 3 dni popoludní.
Neprijatý uchádzač sa môže opakovane zúčastniť prijímacích skúšok vyhlásených aj v ďalšom období.
Riadne prijímacie skúšky pre všetky odbory umeleckého štúdia HO, VO a TO sa budú konať začiatkom mesiaca jún vo vopred /1 mesiac/ zverejnených termínoch.

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