Pokyny k nástupu žiakov na Š K O L S K Ý I N T E R N Á T SOŠD,
Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina
na začiatku šk. r. 2022/2023
Nástup žiakov do ŠI je 04. 09.2022 v nedeľu, od 15,00 - 19,00 hod.
Pri nástupe do ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU sa musíte preukázať rozhodnutím o prijatí do ŠI
na školský rok 2022/2023. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak bez písomného
ospravedlnenia žiak/ žiačka do školského internátu nenastúpi v uvedenom termíne.
Platbu za ubytovanie je nutné uhradiť do 15.08.2022.
Zdravotný stav žiaka pri nástupe do ŠI je potrebné dokladovať lekárskym potvrdením, ktoré
v deň nástupu nesmie byť staršie ako 7 dní.
Každý žiak je povinný pri nástupe predložiť:
- 1 fotografiu o rozmere 3x4 cm (len noví žiaci),
- vyplnené a podpísané čestné prehlásenie ktoré bolo prílohou rozhodnutia, spolu
s lekárskym potvrdením,
- 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, príbor, uzatvárateľnú nádobu s menovkou na
potraviny do chladničiek (cca. 20x20x15 cm).
Každý žiak je povinný priniesť pri nástupe vyplnené potrebné tlačivá, ktoré boli prílohou
rozhodnutia. Za žiaka, ktorý ešte nedovŕšil 18 rokov ho vyplní jeho zákonný zástupca,
plnoletí žiaci si ho vyplnia sami.
Žiaci/ žiačky sa od nástupu do školského internátu riadia Školským 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
a psychotropné 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.
Žiak/ žiačka je povinný/ á uhradiť všetky škody, ktoré svojím úmyselným alebo nedbalým
konaním spôsobí.

V Žiline dňa 30.06.2022
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