Výsledky prijímacích pohovorov
pre školský rok 2017/2018
štvorročné štúdium
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Kód
41/13/2017
41/27/2017
41/35/2017
41/19/2017
41/16/2017
41/17/2017
41/03/2017
41/33/2017
41/06/2017
41/02/2017
41/23/2017
41/39/2017
41/12/2017
41/26/2017
41/10/2017
41/01/2017
41/08/2017
41/32/2017
41/30/2017
41/34/2017
41/38/2017
41/11/2017
41/14/2017
41/29/2017
41/07/2017
41/31/2017

Prijatí uchádzači
Body
85
84
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78
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72
72
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69
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62
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60
60

Neprijatí pre nedostatok miesta
41/15/2017
41/09/2017
41/28/2017
Neprijatí pre nesplnenie kritérií
41/22/2017
41/04/2017
41/36/2017
41/05/2017
41/18/2017
41/21/2017
41/24/2017
41/25/2017
Náhradný termín
41/37/2017
41/20/2017
41/40/2017

Prijatým uchádzačom srdečne blahoželáme a zákonných zástupcov prosíme, aby sa riadili
pokynmi uverejnenými pod názvom „Pozvánka na zápis“.
Zákonných zástupcov uchádzačov neprijatých pre nedostatok miesta upozorňujeme, že nie všetci
z prijatých uchádzačov využijú možnosť zápisu na našu školu a v tom prípade budeme uvoľnené
miesta obsadzovať uchádzačmi, ktorí boli neprijatí pre nedostatok miesta. Preto si Vám
dovoľujeme odporučiť, aby ste si podali odvolanie podľa dokumentu “Vzor odvolania”.

POZVÁNKA NA ZÁPIS
Na základe úspešného absolvovania prijímacích pohovorov, Vás pozývame na zápis, ktorý sa
uskutoční v dňoch 5. až 7. apríla 2017 u hospodárky Súkromnej strednej umeleckej školy filmovej na
Petzvalovej 2 v Košiciach.
Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v čase od 10.00 hod. do 15.00 hod. Na zápis je potrebné
priniesť vyplnený „Zápisný lístok“, ktorý získate na svojej základnej škole, kópiu rodného listu,
ústrižok poštového peňažného poukazu alebo potvrdenie z banky o uhradení zápisného vo výške 235
EUR, vyplnený „Dotazník žiaka“ 2x a vyplnenú Zmluvu o štúdiu v dvoch vyhotoveniach. Prosíme
rodičov, aby nás kontaktovali na e-mailovej adrese jarmila.uhrikova@gmail.com , aby sme Vám
mohli zaslať zmluvu o štúdiu a dotazník žiaka, ktoré sú potrebné k zápisu.
V prípade, ak sa zápisu nemôžete zúčastniť osobne, je možné celý akt uskutočniť aj korešpondenčne.
V tom prípade je však potrebné notárske overenie podpisu na Zmluve o štúdiu. Neodôvodnená neúčasť
na zápise sa považuje za nezáujem o štúdium a uvoľnené miesto sa ponúkne ďalším uchádzačom.
Akékoľvek otázky v súvislosti so zápisom adresujte riaditeľke školy na mobilné telefónne číslo
0905 819 348, prípadne na e-mailovú adresu: jarmila.uhrikova@gmail.com
So srdečným pozdravom

V Košiciach, 31. marca 2017

PhDr. Jarmila Uhríková, v. r.
riaditeľka SSUŠ filmovej

VZOR ODVOLANIA
proti rozhodnutiu o neprijatí žiaka na strednú školu
Meno a priezvisko, adresa bydliska s PSČ (zákonného zástupcu žiaka)

Súkromná stredná umelecká škola filmová
Petzvalova 2
040 11 Košice
Miesto a dátum (podania odvolania)

VEC: Odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí žiaka na strednú školu

Podľa § 38 ods.6,7,9 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
podávam odvolanie proti rozhodnutiu
(uviesť číslo rozhodnutia) zo dňa (uviesť dátum vydania rozhodnutia) riaditeľa školy (uviesť
presný názov školy) o neprijatí
na štúdium do 1. ročníka v školskom roku (uviesť príslušný školský rok).
Môj syn (dcéra) (uviesť meno a priezvisko), narodený(á) (uviesť dátum narodenia alebo rodné
číslo) nebol(a) prijatý(á) do študijného odboru (uviesť kódové číslo a názov odboru) z dôvodu (uviesť
dôvod neprijatia uvedený v rozhodnutí o neprijatí na štúdium).
Odvolanie podávam z dôvodu /uviesť dôvod alebo dôvody podania odvolania proti neprijatiu
žiaka/žiačky na štúdium na strednej škole/.

Vlastnoručný podpis
zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka

Poznámky :


Zákonný zástupca podáva odvolanie do 15 dní odo dňa prevzatia rozhodnutia o neprijatí.



Zákonný zástupca môže odvolanie vziať späť, kým sa o ňom nerozhodlo.



Ak zákonný zástupca vzal odvolanie späť, nemôže sa znova odvolať.



Stredná škola, špeciálna stredná škola, odborné učilište alebo praktická škola, ktorá napadnuté
rozhodnutie o neprijatí vydala môže o odvolaní rozhodnúť sama, ak odvolaniu v plnom rozsahu
vyhovie (autoremedúra).



Ak stredná škola, špeciálna stredná škola, odborné učilište alebo praktická škola, ktorá
napadnuté rozhodnutie vydala, nerozhodne o odvolaní, predloží ho aj so spisovým materiálom
odvolaciemu orgánu a upovedomí o tom
zákonného zástupcu žiaka.



Odvolacím orgánom je správny orgán vyššieho stupňa nadriadený príslušnej strednej škole,
ktorá napadnuté rozhodnutie vydala a tým je v súkromných školách zriaďovateľ.
Ak sú pre to dôvody zriaďovateľ rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie
zamietne a rozhodnutie o neprijatí žiaka na štúdium potvrdí.





Rozhodnutie je preskúmateľné súdom

