Vážení rodičia!
S nástupom Vašej dcéry - syna do školského internátu (ŠI) Vás chceme

oboznámiť

s niekoľkými informáciami súvisiacimi s pobytom v ŠI:
1/ Do ŠI sa nastupuje deň pred zahájením školského roka od 16,00 – 20,00 hod.
2/ Pri nástupe je potrebné odovzdať:
a/ Rozhodnutie o prijatí žiaka do ŠI
b/ Lekárske potvrdenie ošetrujúceho lekára v zmysle Zákona č. 245/2008 Z.z. (školský
zákon) §11, ods. 6, písm. a7., v súvislosti so zákonom č. 355/2007 Z.z. a zákonom č.
596/2002 §11 a 13, že zdravotný stav dcéry - syna je vyhovujúci pre ubytovanie
v kolektívnom zariadení a žiak nemá sociálno-patologické problémy, poruchy
v správaní, komunikácii, spolunažívaní.
V prípade zhoršeného zdravotného stavu je rodič povinný oznámiť zmenu.
V nadväznosti na §11, ods. 6, písm. a7. Zákona č. 245/2008 Z.z. nepredloženie tohto
prehlásenia, bude posudzované ako záporné stanovisko pre prijatie do ŠI.
c/ Priložené Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.
d/ Vypísané formuláre zverejnené na stránke školy – sekcia Školský internát (okrem
prihlášky do ŠI).
e/ Fotografie pre ŠI 2ks /3,5 x 4,5/
f/ Záloha 10 € za zapožičanie kľúčov. Pri odovzdaní bude záloha v príslušnej výške
vrátená.
g/ Kartička poistenca a občiansky preukaz
h/ Žiak musí mať vlastnú posteľnú bielizeň, prezuvky, hygienické potreby, deku na
váľandu rozmer 100 x 200 cm (po dohovore so spolubývajúcimi je možné si priniesť
predmety na zútulnenie izby).
Poznámka: je zakázané prinášať si nábytok !!! Povinnosťou rodičov je zabezpečiť
výmenu posteľnej bielizne v 2-týždňovom intervale.
ch/ Priložený Trvalý písomný súhlas rodičov, ak dcéra - syn bude dochádzať do ŠI
v pondelok ráno.
i/ Pribaliť elastický obväz, leukoplast, lieky proti teplote, alebo tie, ktoré musí užívať- v tom prípade je nutné o danej skutočnosti písomne informovať skupinového
vychovávateľa.

Ďalšie informácie:
1/ Žiaci sú ubytovaní v 2-3 posteľových izbách v rámci bunky s príslušenstvom.
2/ Odchod zo ŠI je každý piatok do 14,00 hod., príchod v nedeľu od 16,00 do 20,00 hod.
V prípade, že žiak nenastúpi do ŠI z dôvodu choroby, alebo z rodinných dôvodov v
nedeľu, povinnosťou rodičov je telefonicky ohlásiť túto skutočnosť na tel.č.037/79 22 001,
alebo 037/79 22 060. V opačnom prípade, pokiaľ nebude mať žiak povolený príchod
v pondelok, zodpovednosť za neprítomnosť žiaka v ŠI preberajú rodičia. Je nutné
upozorniť žiaka, že bez Vášho a nášho vedomia nemôže prenocovať u spolužiakov.
Zakázané je cestovať nočnými spojmi a autostopom. V prípade, že chcete aby žiak odišiel
domov v týždni, musí priniesť vopred Váš písomný súhlas.
3/ Do batožiny baliť len nevyhnutné - sezónne veci. Nosením zbytočností potom žiaci ťažko
udržiavajú hygienickú a estetickú úpravu svojho prostredia.
4/ Poplatky za ubytovanie a stravu žiadame uhradiť v termíne splatnosti podľa študentského
informačného systému/AIS/. Prvú splátku počas letných prázdnin uhradiť až po
oznámení fakturačných údajov a spustení systému.
5/ Každý ubytovaný je povinný sa stravovať v školskej jedálni . Ubytovanie v ŠI je
podmienené prestravovaním minimálne 2 jedál za deň . V prípade oneskorenej platby bude
žiakovi zablokovaný výdaj stravy.
6/ Zakázané je nosiť rôzne elektrospotrebiče, ktoré nespĺňajú legislatívne požiadavky.
7/ Za inventár zodpovedajú ubytovaní, pri poškodení ho musia uhradiť, resp. uhradiť náklady
za opravu a materiál.
8/ Zakázané je oblepovať steny a nábytok s plagátmi a výstrižkami. Žiaci si môžu spraviť
nástenku.
9/ Zakázané je nosiť do ŠI cennosti a vyššiu finančnú hotovosť. V opačnom prípade len na
vlastnú zodpovednosť!
10/ V nedeľu baliť len toľko stravy, čo žiak skonzumuje /plus raňajky na pondelok,
strava sa začína v pondelok až obedom/. Žiaci často nechávajú v chladničke už pokazené
potraviny, resp. na bunkách majú neumyté potravinové nádoby. Z dôvodu ochrany
zdravia Vašich detí budú takéto potraviny vyhodené.
Je prísne zakázané skladovať potraviny na balkónoch.
11/ Osobné voľno majú žiaci do 16:30 hod. ( neskôr im môže byť udelená vychádzka len so
súhlasom skupinového vychovávateľa). Nasleduje činnosť v rámci výchovného
programu, krúžkov a príprava na vyučovanie. Večierka je o 21:30 hod.

12/ Mobily a notebooky majú žiaci len na vlastnú zodpovednosť.
13/ V ŠI si žiaci na izbách robia poriadok sami. Prosíme Vás, aby ste svoju dcéru - syna pred
nástupom do ŠI poučili o hygiene, viedli k poriadku aby si vedeli pozametať a umyť
podlahu, utrieť prach na nábytku a udržiavať poriadok v osobných veciach a pod.
14/ V ubytovacích priestoroch nie je možné prechovávať žiadne zvieratá. Povolené je iba
prechovávanie psov v zmysle „ Požiadaviek pre držbu zvierat“.

