Na základě rozhodnutí ředitele Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti byl(a) Váš
syn (dcera) přijat(a) ke studiu ve školním roce 2021/2022.
K potvrzení úmyslu stát se žákem příslušného oboru vzdělání slouží zápisový lístek, který potvrdí
uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče a zašle jej řediteli školy, a to nejpozději do
10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas
odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku
úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí
tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží
zápisový lístek na této základní škole. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek
krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.
Studium bude slavnostně zahájeno ve středu 1. září 2021 v 10.00 hodin ve velké kreslírně (mohou
se zúčastnit také rodiče). Zde Vám budou představeni třídní učitelé, vedoucí oborů a ostatní vyučující
školy.
Budete-li žádat ubytování v domově mládeže, musíte si vyřídit přihlášení sami (neplatí, že
automaticky je ubytován 1. ročník). Škola vytváří žákům solidní sociální zázemí v Domově mládeže
v Uherském Hradišti (Revoluční 747). Více informací získáte na internetových stránkách
www.sosgsm.cz/domov-mladeze nebo u vedoucí domova paní Haláčové (tel. 730 591 369,
halacova.lenka@sosgsm.cz)
Střední školy na rozdíl od škol základních nemají povinnost a ani finanční možnosti zajistit učebnice
ze svých zdrojů. Potřebné učebnice bude možné objednat v prvním týdnu školního roku přímo ve
škole.
Zároveň oznamujeme, že v termínu od 6. 9. do 10. 9. 2021 se zúčastní všichni žáci školy, tedy i žáci
1. ročníku, týdenního pobytu v přírodě (plenér – kresba, malba přírody a přírodních motivů). Účast na
plenéru je povinná a podrobnější informace dostanou žáci v prvním zářijovém týdnu od oborových
učitelů. Kontakty na vedoucí oborů najdete na stránkách školy - www.supsuh.cz/kontakty/.

V průběhu srpna obdrží budoucí žáci podrobnější informace o studiu v dopise, který bude zaslán
zákonnému zástupci žáka. V případě dalších dotazů mě můžete kontaktovat na adrese
gabrhelikova@supsuh.cz.
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