
Dôležité informácie pre rodičov žiakov ubytovaných v ŠI 

 

 

1. Školský internát poskytuje pre ubytovaných žiakov celodennú starostlivosť: 

   denná služba –   6:00 – 8.30 hod. 

   skupin. vychovávatelia  -  12:00 – 22:00 hod. 

   nočná služba –   22:00 – 6:00 hod. 

2.  Nedeľný príchod žiaka do ŠI je od 15:30 do 20:00 hod. 

3.  Ubytovaný  žiak  je  povinný  vopred  oznámiť  vychovávateľovi,  ak  musí  z vážnych  

     dôvodov  odísť  domov  počas  školského  týždňa  a to  prostredníctvom  písomného  alebo  

     telefonického požiadania rodičov. 

4.  Žiak je povinný v prípade choroby ihneď opustiť školský internát. 

5.  Každý žiak je povinný upovedomiť svojho vychovávateľa o liekoch, ktoré užíva. 

6.  Žiaci ubytovaní v ŠI majú zabezpečené celodenné stravovanie.  Raňajky sa vydávajú  

      v čase  od  6:00  –  7:40  hod.,  obedy  v čase  od  12:30  –  15:30hod.  a večere  od  17:00  do  

     18:00  hod.  Žiakom,  ktorí  sa  nestíhajú  vrátiť  zo  školy  na  obed  v  ŠI,  bude  na  základe  

     žiadosti,  po  doložení  potvrdenie  zo  školskej  jedálne,  kde  odoberajú  obed  a rozvrhu  

     hodín, schválená polpenzia. 

7.  Zo stravy sa môže žiak odhlásiť iba  zo závažných dôvodov (choroba, školský výlet  

a pod.)  prostredníctvom  svojho  vychovávateľa, sám -  inak  je  žiak  povinný  uhradiť  platbu  za  

stravu  v plnom  rozsahu.  Ak  žiak  ochorie  doma  počas  víkendu,  alebo  sa  stane  iná  

mimoriadna  udalosť,  pre  ktorú  nemôže  nastúpiť  žiak  do  ŠI,  rodič  je  povinný  túto  

skutočnosť  nahlásiť  v pondelok  vedúcej ŠJ do  9:00  hod.  na  tel.  č.  

057/7755144.  

8.  Poplatok  za  ubytovanie  je  stanovený  na  sumu  16 €/mesiac.  Žiak  je  povinný  

stanovenú  sumu  zaplatiť  do  20.  dňa  predchádzajúceho  mesiaca  na  účet  číslo  

SK9081800000007000518434.   

Stravná  jednotka  je  2,69€/deň  /raňajky  0,68€,  obed  1,12€,  večera  0,89€/.  Stravu  je  

potrebné zaplatiť do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca. 

9.  V prípade  omeškania  platenia  príspevkov  na  úhradu  nákladov  na  ubytovanie  

a stravovanie viac ako 1 mesiac, môže byť žiak vylúčený z ŠI. 



10.  Po  prijatí  do  ŠI  je  žiak  na  základe  Zákona  o  hlásení  pobytu  občanov  SR  a  registri  

obyvateľov SR povinný prihlásiť sa prostredníctvom vychovávateľa na prechodný pobyt. 

11.  Všetci žiaci  sa musia podriadiť Školskému poriadku ŠI. 

12.  Žiak pri nástupe do ŠI je povinný sa preukázať lekárskym potvrdením o zdravotnom  

stave pre účely ubytovania v ŠI. 


