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ORGANIZAČNÉ POKYNY 
pre školský rok 2021/2022 

 

Nástup do školského internátu: 01.09.2021 v stredu od 15,00 – 19,00 hod. 

 

Rozhodnutie o prijatí do školského internátu je platné len pre školský rok 2021/2022. Stráca platnosť, ak 

bez písomného ospravedlnenia žiak/ žiačka do školského internátu nenastúpi v uvedenom termíne. 

 

V zmysle ustanovení Čl. VI Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja číslo 

50/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v jazykových školách a v školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja je určený príspevok na 

čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte vo výške 30,- EUR 

mesačne s účinnosťou od 1. septembra 2020. 

 

Po príchode do školského internátu sa žiaci/ žiačky prezentujú podľa zoznamov a pokynov, ktoré sa budú 

nachádzať pri vchode do školského internátu. 

 

Pri nástupe je žiak/ žiačka povinný /á predložiť svojmu vychovávateľovi: 

 2 fotografie rozmeru 3 x 4 cm, 

 potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnej spôsobilosti, 

 rodičmi podpísané prehlásenie (žiaci mladší ako 18 rokov), 

 iná dokumentácia v súlade s platnými nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva. 

 

Prijatí žiaci/ žiačky si prinesú: prezuvky (nie s čiernou podrážkou), osobné hygienické potreby, posteľnú 

bielizeň, uterák, osušku, uzatvárateľnú nádobu s menovkou na potraviny do chladničiek (cca. 20x20x15 

cm). 

Platbu za ubytovanie a stravovanie je potrebné uhradiť do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý 

predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa platba uhrádza, tzn. mesiac dopredu. Platbu za 

september je možné uhrádzať do 31. augusta 2021. 
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Žiaci ubytovaní v školskom internáte sú povinní sa v zmysle platného vnútorného poriadku školy 

stravovať v školskej jedálni. 
Zaregistrovanie stravy v jedálni 01.09.2021 od 14,00 hod. (stravovanie začína vo štvrtok  večerou), 
pokiaľ ste tak už neurobili elektronick y. 

 

Žiaci/ žiačky sa od nástupu do školského internátu riadia vnútorným poriadkom školského internátu 

a pokynmi  zamestnancov.  Cenné veci  (šperky,  elektroniku,  kožené oblečenie, mobilné telefóny,  PC 

a pod.) a väčšie sumy peňazí si žiaci môžu priniesť len na vlastnú zodpovednosť. Školský internát 

nezodpovedá za ich stratu, odcudzenie alebo poškodenie. 

 

V školskom internáte je prísne zakázané fajčiť, požívať alkohol, iné omamné látky a/ alebo prísť 

do školského internátu pod vplyvom týchto látok. 

 

V školskom internáte je zakázané používať tepelné a energeticky náročné elektrické spotrebiče (varné 

kanvice, variče, TV, ohrievače, a pod.). Výnimkou sú sušiče na vlasy. V školskom internáte je dostupné 

aj bezplatné wifi pripojenie. 
 

Žiak/ žiačka je povinný/ á uhradiť všetky škody, ktoré svojím úmyselným alebo nedbalým konaním 

spôsobí a na tieto účely odovzdávajú svojmu vychovávateľovi vratnú zálohu (kauciu) v sume 30,- EUR/ 

školský rok. 
 

V Žiline dňa 20.8.2021  
PaedDr. Peter Hruška 

riaditeľ školy, 
ktorej súčasťou je ŠI 

 
 

POKYNY K REALIZÁCII PLATIEB 

 Platby realizujte, najlepšie trvalým príkazom, so splatnosťou najneskôr k 20. dňu v mesiaci. 

 VŽDY uvádzajte správny VARIABILNÝ SY MBOL a POZNÁM KU, resp. SPRÁVU PRE   

PRIJÍ MATEĽA  
 

 STRAVOVANIE – školská jedáleň  

Číslo účtu - stravovanie: IBAN SK65 8180 0000 0070 0048 4449 
Variabilný symbol: RODNÉ ČÍSLO ŽIAKA (bez lomítka) 

Poznámka pre prijímateľa: MENO A PRIEZVISKO ŽIAKA + obdobie, na ktoré sa platba 

vzťahuje v tvare: 09/2021, 10/2021 atď. 

Suma: podľa typu stravovania (uvedené v prihláške) 

TYPY STRAVOVANIA 
1. Mesačná platba pre bežného stravníka je určená paušálne vo výške 72,- EUR (celodenná 

strava) a 47,- EUR (raňajky a večera). 

2. Mesačná platba pre žiaka strednej športovej školy alebo športovej triedy  je určená 

paušálne vo výške 99,- EUR (celodenná strava) a 63,- EUR (raňajky a večera). 

3. Mesačná platba pre stravníka s bezgluténovou diétou (celiatici) je určená paušálne vo 

výške 45,- EUR . 
 

 UBYTOVANIE – školský in ternát  

Číslo účtu - ubytovanie: IBAN SK40 8180 0000 0070 0048 4414 
Variabilný symbol: RODNÉ ČÍSLO ŽIAKA (bez lomítka) 

Poznámka pre prijímateľa: MENO A PRIEZVISKO ŽIAKA + obdobie, na ktoré sa platba 

vzťahuje v tvare: 09/2021, 10/2021 atď. 

Suma: 30,- EUR/ každý začatý mesiac 


