
 
 

 

Základné informácie pre rodičov žiakov 
prijatých do 1. ročníka SSUŠ v Žiline 

 
 
Vážení rodičia,  
 
     z dôvodu veľkého počtu uchádzačov, ktorí neboli prijatí na štúdium v školskom roku 2017/2018 pre 
nedostatok miesta, Vás žiadame, aby ste obratom potvrdili účasť Vášho dieťaťa na zápise do 1. ročníka 
telefonicky 0917 449 367 alebo elektronicky na e-mailovú adresu info@skolaumenia.sk.  
 
Kópiu rozhodnutia o prijatí na štúdium odovzdajte na základnú školu Vášho dieťaťa.  
 
     Dňa 20. 04. 2017 sa uskutoční na sekretariáte riaditeľa školy zápis žiakov na štúdium do 1. ročníka pre 
školský rok 2017/2018.  
     Na základe uvedeného prineste na zápis zápisný lístok Vášho dieťaťa vydaný základnou školou. Zápisné 
podľa obsahu zmluvy  o štúdium vo výške 30,- € uhradíte na mieste zápisu. Na zápis nie je potrebné nosiť 
zmluvu o štúdiu. Jej obsah je zverejnený na internetovej stránke školy.  
 
     Podmienkou nástupu do 1. ročníka je úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy a uhradenie 
príspevku na čiastkovú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v zmysle obsahu zmluvy. 
 
     Zároveň Vám predkladáme  zoznam potrebných pomôcok na štúdium v školskom roku 2017/2018. 
Stačí ich zakúpiť až v septembri, po absolvovaní prvých vyučovacích hodín odborných umeleckých 
predmetov a odporúčaní pedagógov.   
 
Zoznam pomôcok: 
- doska A2 (50 x 70 cm), mäkké ceruzy, uhlík, rudka, fixatív alebo lak, plastická guma, obyčajná guma, 
násadka na pierko, pierko (zrezané pierko, drievko), tuš, maliarska lepiaca páska, papierová lepiaca páska 
(aspoň 3 cm), suchý pastel, tempery (základné farby + biela, čierna), štetce – ploché aj okrúhle (vlasové), 
nádoba na vodu, orezávač, pravítko 30 cm a uholník (min. 50 cm), handry na farbu, pracovné oblečenie 
(napr. stará košeľa...). 
 
Dôležité termíny: 
Do 30. 06. 2017 – odovzdať posudok z Centra špeciálno-pedagogického poradenstva alebo z Centra 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie riaditeľovi školy (v prípade žiaka so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami).  
Od 21. 08. 2017 –  možnosť potvrdenia cestovných dokladov pre žiakov na sekretariáte riaditeľa školy. 
 
     Aktuálne informácie o organizačnom zabezpečení školského roka 2017/2018 nájdete na internetovej 
stránke www.skolaumenia.sk/aktuality.php.  
 
     Teším sa na spoločné stretnutie.  
 
          Ing. Václav Dostálek 
                               riaditeľ školy 
V Žiline, 30. 03. 2017 
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