
Školský internát pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, T. Vansovej 2, Topoľčany 

sídlo:  Mudroňová 2, Topoľčany 

tel.: 038/7629546 

 

 

Informácie a pokyny o nástupe žiakov do školského internátu v školskom roku 2021/2022 

 

 

Ubytovanie v ŠI sa poskytuje žiakom na dobu jedného školského roka. Po prijatí do školského 

internátu je dieťa alebo žiak povinné plniť podmienky stanovené vnútorným poriadkom ŠI. 

 

Požiadavky umiestnenia žiaka v ŠI 

 

Všeobecné záväzné nariadenie NSK č. 3/2019 

 

§ 2 

Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním 

v školskom internáte. 

 

ŠI zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť, ubytovanie a stravovanie. NSK určuje výšku 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v ŠI. Na základe VZN 

NSK výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním určí jednotne pre 

všetkých žiakov riaditeľ školy, ktorej súčasťou je ŠI, podľa hodnotenia uvedeného vo VZN NSK č. 

3/2019. 

Výška mesačného príspevku na ubytovanie v školskom roku 2021/2022 je 30 € 
 

§3 

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadeniach školského stravovania 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ZŠS sa určuje v zmysle Finančných pásiem na 

nákup potravín a konkrétnu výšku príspevku na režijné náklady dieťaťa alebo žiaka. 

 

Celodenná strava – Stravná jednotka na jeden deň pre ubytovaných žiakov: 4,03 € 

(raňajky 0,73 €, desiata 0,60 €, obed 1,41 €, olovrant 0,40 €, večera 0,89 €) 

 

Poldenná strava – Stravná jednotka na jeden deň pre ubytovaných žiakov: 2,62 € 

(raňajky 0,73 €, desiata 0,60 €, olovrant 0,40 €, večera 0,89 €) 

 

Stravovanie žiakov v ŠI je od 3. 9. 2021 (piatok) 

Cena za stravu v mesiaci september je 76,57 € za celodennú stravu a 49,78 € za poldennú 

stravu. 
 

 

V prílohe pokynov Vám posielame poštový poukaz na účet SOŠ obchodu a služieb, ktorý 

žiadame uhradiť do 27. 8. 2021 (strava + ubytovanie). Doklad o uhradení platieb predloží žiak v deň 

nástupu do ŠI. 



Stravu a ubytovanie je potrebné uhradiť vždy do 20-tého predchádzajúceho mesiaca. 

Neuhradenie príspevku do určeného termínu bude mať za následok stratu platnosti Rozhodnutia 

o prijatí žiaka do ŠI. 

 

Žiaci si pri nástupe do ŠI prinesie: 

- Hygienické potreby, ramienka na odev, toaletný papier, prezuvky, lieky, povolené je svoje 

posteľné prádlo + deka (ŠI poskytuje žiakom posteľné prádlo, dezinfekčné prostriedky) 

Informácie pre zákonných zástupcov žiaka 

- Neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka v ŠI v prípade choroby, rodinných alebo iných dôvodov 

žiadame rodičov, aby neodkladne informovali vedenie ŠI a odhlasovali svoje deti zo stravy, 

počas neprítomnosti v ŠI na tel. č. 038/5323087 klapka 18 (vychovávatelia), 

- V prípade, že Vaše dieťa ochorie v čase vyučovania, vychovávateľ zabezpečí zdravotnú pomoc 

pre dieťa, informuje rodičov, dieťa odchádza do domáceho liečenia po informovaní rodičov, 

- Pravidelné kontrolovať Záznamy o neprítomnosti žiaka v ŠI (po príchode dieťaťa domov zo 

ŠI), 

- Pred odchodom do ŠI poučte Vaše dieťa o slušnom správaní, rešpektovaní pravidiel a zásad, 

ktoré platia v ŠI o ktorých bude žiak po príchode do ŠI oboznámení skup. vychovávateľkou,  

- Za hrubé porušenie Vnútorného poriadku ŠI dochádza k zrušeniu ubytovania v ŠI podľa 

Metodického usmernenie MŠVVaŠ SR 

- V prípade, že Vaša dcéra/syn do ŠI nenastúpi, oznámte nám to prosím písomne alebo 

telefonicky do 31. 8. 2021, 

- Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o vyhovujúcom zdravotnom 

stave podľa prílohy č. 2 doručí plnoletý žiak alebo zákonný zástupca žiaka pri nástupe do 

školského internátu, 

- Lekárske potvrdenie – žiak predloží v deň nástupu do ŠI (príloha) 

 

V deň nástupu do školského internátu Vás prosíme predložiť: 

 

- Lekárske potvrdenie  

- Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti  

- 1x fotografia 4x4 cm (iba nový žiaci + 1. ročník) 

- Potvrdenie o trvalom pobyte – žiaci 1. ročníka alebo prestup z inej školy 

- Poštový poukaz o uhradení poplatkov za stravu a ubytovanie za september 2021 

 

Nástup do školského internátu je 1. 9. 2021 od 15:00 do 21:00 hod. 
 

Cieľom ŠI je vytvárať prostredie pre ubytovaných žiakov založené na tvorivo-humánnom  

a poznatkovo hodnotovom prístupe k učeniu s dôrazom na aktivitu a slobodu osobnosti žiaka.  

 

Tešíme sa na stretnutie a spoluprácu. 

 

 

 

 


