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Organizačné pokyny 

 

k nástupu do školského internátu v školskom roku 2022/2023 

 

 
Každý plnoletý žiak / zákonný zástupca žiaka je povinný pred nástupom do školy odovzdať 

„Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“.                                                                                  

Vyhlásenie bude možné vyplniť aj priamo pri nástupe v školskom internáte.  

 

Nástup do školského internátu začína v nedeľu 04.09.2022:                                                            

15:00-16:30 hod. pre 1.ročník,                                                                                                           

16:30-19:30 hod. pre starších žiakov. 

 

V pondelok bude ubytovanie žiakov pokračovať v čase od 09:00 hod do 11:00 hod. 

 

V prípade, že žiak nemôže nastúpiť v určených dňoch na ubytovanie, oznámte to mailom na adresu 

sekretariat@sosstavebna.sk .  

 

Do internátu môže žiak vstúpiť s jedným zákonným zástupcom a po odovzdaní potrebných 

dokumentov sa odoberie na určené poschodie podľa zoznamov uvedených pri vchode do školského 

internátu.  

 

Pri nástupe sú žiaci povinní predložiť:  

 

- doklady o zaplatení za ubytovanie a stravu do 20.augusta 2022 podľa pokynov odoslaných spolu 

s rozhodnutím o prijatí do školského internátu, 

- potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti a čestné prehlásenie o bezinfekčnosti domáceho 

prostredia, 

- súhlas so spracovaním osobných údajov (novoprijatí žiaci okrem žiakov SOŠ stavebnej), 

- fotografie a zálohu 5,- € za kľúč od skrinky na obuv. 

 

Žiaci si prinesú: 

 

- osobné doklady, preukaz poistenca, prezuvky, posteľnú bielizeň – obliečky na vankúš a paplón 

(môžete si priniesť aj vlastné), deku na váľandu, domáce oblečenie, pyžamo, uzatvárateľnú nádobu 

na jedlo označenú menom (obed/večera), utierku na riad, vlastný príbor, hrnček, uterák, osušku, 

hygienické potreby, toaletný papier, 3 vešiaky do skrine, lieky podľa osobnej potreby, bežné lieky 

prvej pomoci (bolesť, horúčka, rýchloobväz, ... ). 

 

Žiaci sa od nástupu do školského internátu riadia pokynmi jeho zamestnancov a školským 

poriadkom školského internátu, s ktorým budú oboznámení po nástupe.                                      

 

V školskom internáte je prísne zakázané fajčiť, požívať alkohol, iné omamné a psychotropné 

látky alebo prísť do školského internátu pod ich vplyvom.                                                                           
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Cenné veci ako napr. šperky, elektronika, mobilné telefóny, PC a väčšie sumy peňazí si žiaci môžu 

priniesť len na vlastnú zodpovednosť. Školský internát nezodpovedá za ich stratu, odcudzenie alebo 

poškodenie. 

 

 

 

 

V Žiline, 24.08.2022         Ing. Josef Ilčík, PhD. 

                 riaditeľ školy  

 

 


