Súkromná základná umelecká škola Ul.A.Stodolu 60 036 01 Martin

Organizácia zápisu
v Súkromnej základnej umeleckej škole A.Stodolu v Martine na školský rok 2020/2021:
V súkromnej základnej umeleckej
škole A.Stodolu v Martine v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mgr.Alexandry Pilkovej sa zápis v súkromnej základnej umeleckej škole na školský rok
2020/2021 uskutoční bez prítomnosti detí na základe

Rozhodnutia riaditeľky školy 7/2020 nasledovne:

Zápis do SúZUŠ A. Stodolu 60, Martin sa uskutoční od 15. 6. - 13.9. 2020
Postup prevzatia prihlášok
1.Možnosť elektronického prevzatia:
Termín: od 15.6.2020 do 13.9.2020 sprístupníme

tlačivá alebo e- formuláre prihlášok na
našom webovom sídle školy. Žiadame zákonných zástupcov, aby prihlášku vyplnili podľa občianskych
preukazov a rodného listu dieťaťa.

2.Možnosť osobného prevzatia:
Pre zákonných zástupcov, ktorí nemajú možnosť elektronickej komunikácie sprístupníme tlačené
vypísané prihlášky na riaditeľstve školy alebo u triednych učiteľov v termíne od 15.6.2020 do
13.09.2020 v čase od 10.00 do 17.00 hod. s dôrazom na dodržiavanie hygienickoepidemiologických opatrení.

Prihláška v pdf je aj na www.suzus.org.alebo v iZUŠ

(na Googli si nájdite

našu Súkromnú ZUŠ.)

Postup doručenia vyplnených prihlášok :
Možnosť elektronického odoslania:
V termíne od 15.6.2020 do 13.09.2020

zákonní zástupcovia
formulár online, potvrdia podpisom a odošlú vyplnené údaje škole.

vyplnia

e-

Možnosť osobného doručenia:
Pre zákonných zástupcov, ktorí nemajú možnosť elektronickej komunikácie, bude možnosť
osobného odovzdania vyplnených prihlášok na riaditeľstve
školy s dôrazom na
dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení .

Termín od 15.06.2020 do 13.09.2020 v čase od 10.00 do 16.00 hod.
Možnosť odoslania klasickou poštou:
Zákonný zástupca zašle v termíne vyplnenú prihlášku klasickou poštou.
Adresa školy: Súkromná základná umelecká škola A. Stodolu 60, 036 01 Martin
(sídlo:Š.Furdeka 3)

V Martine dňa 12.mája 2020.
SúZUŠ
Kontakt.:
Email.:

Mgr.Libuša Turicová,riaditeľka

Súkromná základná umelecká škola Ul.Aurela Stodolu 60, Martin – Záturčie, 036 01
Mgr.Libuša Turicová, tel.: 0915 340 135 , Mgr.Alexandra Pilková, tel.: 0918 393 177
suzus@zoznam.sk
Web.: www.suzus.org
IČO: 37 976 303

