
Školský internát pri SŠI Fatranská 3321/22, Žilina 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY 
 

Nástup do školského internátu je 02.09.2020. 

Rozhodnutie o prijatí do ŠI je platné len pre šk. rok 2020/2021. Stráca platnosť, ak bez 

písomného ospravedlnenia žiak/žiačka do ŠI nenastúpi v uvedenom termíne. 

Adresa: Spojená škola internátna, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina 

Vedúca školskej jedálne – 0918 370 887  (Spojená škola Rosinská cesta 4) 

 

Pri nástupe je žiak/žiačka povinný/á predložiť vychovávateľke: 

 1 fotografiu rozmeru 3 x 4, (len prvý ročník)  

 doklad o zaplatení stravy, 

 doniesť 46 €  (platba za ubytovanie v mesiaci september a október), ostatné platby je 

potrebné uhradiť do dvadsiateho dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza 

kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa platba uhrádza, v hotovosti zaplatia len prváci, v 

októbri dostanú variabilný znak a ďalšia platba bude bankovým príkazom na účet školy, 

 záväznú prihlášku na stravovanie je potrebné vyplniť elektronicky, uvedená je na 

stránke našej školy (stravovanie začína v stredu večerou), 

 potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnej spôsobilosti, 

 rodičmi podpísané čestné vyhlásenie (žiaci mladší ako 18 r.), 

 doniesť 10 € (kaucia na zámok od topánkovej skrinky - len prváci), 

 prípadné potvrdenie o hmotnej núdzi, 

 priniesť papierové utierky 

 priniesť rúška (3 ks) 

 

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

potreby, posteľné prádlo (malá obliečka, veľká obliečka, plachta s gumičkou po okraji), uterák, 

toaletný papier, osušku, jeden visiaci zámok (strednej veľkosti), uzatvárateľnú nádobu s menom 

na potraviny do chladničky (cca 20x20x15 cm). 

 

Žiaci/žiačky sa od nástupu do ŠI riadia školským poriadkom a pokynmi zamestnancov ŠI. 

Cenné veci (šperky, elektroniku, mobilné telefóny, PC a pod.) a väčšie sumy peňazí si žiaci 

môžu priniesť len na vlastnú zodpovednosť. ŠI nezodpovedá za ich stratu, odcudzenie, 

poškodenie. 

 

V ŠI je prísne zakázané fajčiť, užívať alkohol a omamné látky, prísť do ŠI pod 

vplyvom týchto látok. Prinášať a uchovávať ostré a nebezpečné predmety, zbrane. 

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

kanvice, variče, TV, ohrievače, a pod.). Výnimka – sušiče na vlasy. 

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

konaním spôsobí. 

 

Ďalšie pokyny týkajúce sa pandémie budú zverejnené na stránke školy, tiež vo vstupných 

priestoroch školy podľa pokynov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 

 

 

Ing. Mária Valjašková 

riaditeľka školy 


