Stredná umelecká škola, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok
Tel.: 052/ 452 52 82, e-mail: skola@suskk.sk , www.suskk.sk

Riaditeľka SUŠ, Slavkovská 19, Kežmarok, Ing. Marta Perignáthová
v zmysle § 5, ods. 4, písm. a) Zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa časti 5, oddielu 3 Zákona
č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
určuje tieto
KRITÉRIÁ
na prijatie uchádzačov pre školský rok 2019/2020
1. kolo talentových skúšok sa bude konať v budove školy dňa 8. apríla 2019.
Uchádzač musí úspešne vykonať tieto skúšky:
1. Talentová skúška:
a) skúška priestorového cítenia - kresba
(kompozícia, umiestnenie kresby v ploche, proporcie –
technika kresby, linky - celkový dojem, čistota prevedenia)
b) skúška farebného cítenia - maľba
(kompozícia - nápaditosť, farebné prevedenie, tvorivý
prístup - celkový dojem)
2. Priemerný prospech zo ZŠ 6.-9. ročník
Spolu

max.

50 bodov

max.

50 bodov

max.

50 bodov

max. 150 bodov

Riaditeľka školy po prerokovaní v rade školy dňa 17.1.2019 a v pedagogickej rade školy
dňa 29.1.2019 a so súhlasom zriaďovateľa rozhodla prijať uchádzačov takto:
Študijné odbory 4-ročné ukončené maturitnou skúškou:
plánovaný počet prijatých žiakov
8221M 01
8245 M 01
8260 M
8297 M
8270 M

Dizajn-grafický a priestorový dizajn
Konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb
Propagačné výtvarníctvo
Fotografický dizajn
Scénická kostýmová tvorba

Spolu

12
9
18
18
9

66 žiakov

Uchádzači o študijný odbor môžu byť prijatí, ak súčet získaných bodov za jednotlivé skúšky
a priemerný prospech na ZŠ nebude menší ako 70 bodov. Uchádzači budú prijatí podľa získaného
počtu bodov v súlade s plánovaným počtom prijímaných žiakov v jednotlivých študijných odboroch.

Podmienkou prijatia na štúdium na SŠ je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ. Žiak dostane
spolu s pozvánkou na prijímaciu skúšku informácie o forme, obsahu a pomôckach, ktoré si má
doniesť na talentovú skúšku.
Ak bol uchádzač o štúdium počas základnej školy hodnotený ako žiak so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami, je potrebné uviesť túto skutočnosť v prihláške a doložiť správy
z odborných vyšetrení.
Pri prijímaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa určí forma
prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie. Riaditeľka školy prednostne
prijme pri rovnosti celkového počtu bodov z prijímacej skúšky:
– uchádzača so zmenenou pracovnou schopnosťou (ZPS),
– uchádzača s lepšími výsledkami z talentovej skúšky pred výsledkami zo ZŠ.
Neúčasť uchádzača, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na talentovej
skúške v riadnom termíne, je povinný zákonný zástupca ospravedlniť najneskôr do 8.00 hod. v deň
skúšky.
Výsledková listina bude zverejnená 9. apríla 2019 do 14.00 hod. na vchodových
dverách školy a webovej stránke školy www. suskk. sk.
Ak sa uchádzač o štúdium nezapíše, rozhodnutie ktorým bol prijatý, je neplatné. Riaditeľka
školy si vyhradzuje právo po dohode so zákonným zástupcom žiaka preradiť na príbuzný odbor
v prípade jeho nenaplnenia na základe žiadosti. Keď sa na študijný odbor neprihlási dostatočný
počet uchádzačov alebo po zápise klesne počet prijatých uchádzačov pod 5, ponúkne riaditeľka
školy zákonnému zástupcovi žiaka preradenie na iný príbuzný odbor, kde nebude naplnený stav tak,
aby boli dodržané najvyššie počty žiakov pre jednu triedu.
Žiaci, ktorí splnili kritériá talentovej skúšky a boli prijatí na základe najvyššieho
dosiahnutého počtu bodov, dostanú s rozhodnutím o prijatí oznámenie o čase, mieste a spôsobe
zápisu do 1. ročníka. Dátum zápisu prijatých uchádzačov do prvého ročníka po 1. kole bude
uvedený na rozhodnutí o prijatí žiaka na štúdium na našej škole.
Uchádzač, ktorý vyhovel kritériám talentových skúšok na inej škole s umeleckým
zameraním, sa môže uchádzať o voľné miesto v umeleckých študijných odboroch na našej škole,
pričom mu budú uznané výsledky talentových skúšok z inej školy.
2. kolo prijímacích skúšok sa uskutoční 18. júna 2019 na voľné miesta podľa týchto kritérií.

Kežmarok 31. január 2019

Ing. Marta Perignáthová
riaditeľka školy

Ing. Denisa Mačáková
predsedníčka Rady školy

