
Poř. ID uchazeče Hodnocení zš Kresba I. Kresba židle Malba Pohovor Soubor prací Test Celkem

1 100 100 80 30 90 10 140 12 462

2 98 0 60 90 20 25 100 61 356

Po zaslání ZÁPISOVÉHO LÍSTKU vám škola následně pošle smlouvu o studiu a dále průvodní dopis s 

dalšími informacemi. (Zápisový lístek Vám vydá základní škola nebo K.Ú. odbor školství). Pokud termín 

20. 3. 2019 žák nedodrží, poskytujeme jeho místo dalšímu uchazeči.

V souladu s ustanovením § 60 a odst. 7 školského zákona musí účastník řízení, jemuž bylo oznámeno 

rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v uvedené škole a oboru vzdělávání. 

Tento svůj úmysl vzdělávat se v dané škole a oboru vzdělání potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce 

nezletilého uchazeče odevzdáním ZÁPISOVÉHO LÍSTKU řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke 

vzdělávání, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. Zápisový lístek se 

také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních 

služeb. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, kdy byl přijat na jiné škole 

na základě odvolání.

V Jihlavě 15. 3. 2019 MgA. Milan Dušák, ředitel

Soukromá vyšší odborná škola grafická a Střední umělecká škola grafická, s.r.o.

Křížová 18, 58601 Jihlava

Zapsáno ve vl. Č. 25717, odd. C obch. rejstříku Krajského soudu Brno

IČO: 25335022

Seznam přijatých studentů

na SUŠG Jihlava pro školní rok 2019/2020 ze dne 13. 3. 2019

82-41-M/5 Grafický design - Klasická umělecká tvorba

Rozhodnutí ředitele školy

Zápisový lístek nám zašlete nejpozději do 20. 3. 2019
Na adresu: Střední umělecká škola grafická Jihlava, Křížová 18, Jihlava 586 01

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 15. 3. 2019 na veřejně přístupném místě budovy školy. Dále bylo také 

zveřejněno dne 15. 3. 2019 na webových stránkách školy www.susg.cz a je zveřejněno po dobu 15 dnů. 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za 

oznámená.




