
Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České v Českém Krumlově 
 

 
                                                                                      V Českém Krumlově 15. února 2018 

 
 
Vážení rodiče, 
 
   Váš syn (Vaše dcera) byl(a) přijat(a) ke studiu 1. ročníku Střední uměleckoprůmyslové 
školy sv. Anežky České v Českém Krumlově. 
   Blahopřeji a vzhledem k tomu, že třídní schůzky budou svolány v prosinci, zasílám Vám 
několik základních informací.  
 

1. Školní jídelna je umístěna v budově Střední zdravotnické školy a stravenky je možné 
si zakoupit od 27. 8. 2018. Případné informace na tel. č. 380 711 359.  

2. Pokud máte zájem o ubytování v Domově mládeže, vyplňte přihlášku, která je  
v příloze. DM je umístěn v budově Gymnázia v Českém Krumlově / přihlášku zaslat 
na adresu:  DM při gymnáziu 

                              Chvalšinská ul.  
                              381 01  Český Krumlov  
                              telefon :  380 714 047  

3. V posledním srpnovém týdnu bude možné potvrdit jízdenky na studijním oddělení 
SUPŠ v době od 9,00 do 12,00 hod..  

4. Telefony:  ředitel školy – 380 717 671, studijní oddělení – 380 711 417, webové 
stránky školy -  www.supsck.cz,  email  -  sups@supsck.cz  

5. V souladu se schválenými pedagogickými dokumenty organizuje škola během 4letého 
studia tyto akce : lyžařský výcvikový kurz, případně turistický kurz 

                                  poznávací zájezd do zahraničí (v rámci osnov předmětu   
                                  Dějiny výtvarné kultury – maturitní předmět)  
                                  kreslení v plenéru 
      Všechny tyto akce jsou týdenní a studenti si je platí sami. Kromě těchto akcí probíhají  
      v menší míře odborné exkurze a pro 2., 3. a 4. ročník jsou organizovány jedno popř.  
      dvoutýdenní praxe.  
6. Studentům středních škol nejsou poskytovány bezplatně učebnice a učební texty. Tyto 

je možno zakoupit ve školní knihovně na začátku září.  
7. Všechny školní potřeby si kupují studenti sami /viz. www.supsck.cz/. 
 
 

Podrobné informace budou podány po nástupu do školy.  
 
Školní rok bude zahájen 3. září 2018  v  8,00 hod. v budově školy.  
 
 
 
 
 
                                                                                            Ing. Martin Busta     
                                                                                                 ředitel školy 
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