
ŠKOLSKÝ INTERNÁT ako súčasť Strednej odbornej školy dopravnej,   

Rosinská 3126/ 2, 010 08 Žilina 

 

K r i t é r i a pre prijatie žiakov do školského internátu  

pre školský rok  2023/2024 

 

Kapacita školského internátu pri SOŠD je 94 lôžok. 

Žiaci ktorí majú záujem o ubytovanie v školskom internáte v školskom roku 2023/2024 si 

musia podať ELEKTRONICKÚ ŽIADOSŤ o prijatie do školského internátu do 31.05.2023. 

Žiadosť predkladá zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak. V prípade doručenia žiadosti 

o prijatie po tomto termíne bude uchádzač prijatý len v prípade nenaplnenia kapacity 

školského internátu.  

Pre presmerovanie na formulár žiadosti KLIKNITE TU 

 

Školský internát pri SOŠD si vyhradzuje právo neubytovať uchádzačov, ktorí boli v školskom 

roku 2022/2023 podmienečne vylúčení alebo vylúčení z ubytovania v školskom internáte. 

V prípade, že bude doručených viac žiadostí, ako je kapacita školského internátu, budú 

uchádzači prijímaní podľa nasledovných kritérií v poradí: 

1) Žiaci prvých ročníkov, ktorí sú zapísaní a prijatí na SOŠD, Rosinská 3126/ 2, Žilina. 

2) Žiaci vyšších ročníkov, ktorí sú žiakmi SOŠD, Rosinská 3126/ 2, Žilina. 

3) Žiaci iných škôl, pokiaľ je voľná kapacita v školskom internáte. 

Prednostne budú prijímaní žiaci ubytovaní v internáte už v školskom roku 

2022/2023. Prihliadne na dodržiavanie školského poriadku školského internátu počas 

celého školského roka, hodnotenie a charakteristiku žiaka (správanie, aktivita, 

zapájanie sa do internátnych akcií, reprezentáciu školského internátu), pravidelné 

a v danom termíne uhrádzané platby za ubytovanie a stravu. Ak bolo žiakovi 

v školskom roku 2022/2023 udelené výchovné opatrenie, jeho žiadosť o prijatie bude 

komisia posudzovať až po prijatí ostatných uchádzačov. 

4) Prednostné právo na ubytovanie majú žiaci stredných škôl zo sociálne znevýhodneného    

    prostredia alebo z rodiny v hmotnej núdzi, žiaci stredných škôl z detských domovov,  

    sociálnych zariadení a charitných centier na základe predloženia relevantných dokladov. 

5) Uchádzači starší ako 18 rokov budú prijatí až po vybavení žiadostí uchádzačov mladších   

     ako 18 rokov. 

https://forms.office.com/r/pecCzcsGBt
https://forms.office.com/r/pecCzcsGBt


 6) Rozhodujúca je vzdialenosť školy od miesta trvalého pobytu žiaka – prednostné    

    ubytovanie bude poskytnuté žiakom ktorých vzdialenosť je viac ako 30 km. Pri rovnakej  

    vzdialenosti rozhoduje zložitosť dochádzky a nadväznosť spojov. 

Uchádzač môže byť ubytovaný v školskom internáte len na základe lekárskeho    

potvrdenia o vyhovujúcom zdravotnom stave, ktoré zákonný zástupca žiaka/  plnoletý žiak 

predloží pri nástupe na ubytovanie. Rovnako predloží doklad o  zaplatení za ubytovanie      

v mesiaci september.  

 V prípade, že zákonný zástupca žiaka/ plnoletý žiak nesplní tieto požiadavky, 

ponúkneme voľné miesto ďalšiemu žiakovi. 

 

Kritéria pre prijatie žiakov do školského internátu boli prerokované a schválené MZ ŠI. 

Právo konečného rozhodnutia prináleží riaditeľke školy. 

Oznámenie o prijatí, resp. neprijatí do ŠI v školskom roku 2023/2024 bude všetkým 

uchádzačom doručené poštou po zasadnutí prijímacej komisie, ktorá sa bude konať                  

do 3 pracovných dní po ukončení predkladania žiadostí o prijatie do školského 

internátu. 

 

 

 

 

V Žiline dňa 28.02.2023                                                  Ing. Mária Vítová, PhD., MBA, v.r. 

          riaditeľka školy                                                                                            
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