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Kritériá pre prijatie žiakov do školského internátu 

pre školský rok 2023/2024 
 

 

1. Kapacita školského internátu pri SOŠ stavebnej pre školský rok 2023/2024 je 150 lôžok. 

 

2. Uchádzači, ktorí majú záujem o ubytovanie, musia podať riadne vyplnenú žiadosť o prijatie 

do školského internátu do 1. júna 2023. Písomnú 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. 

 

3. Školský internát si vyhradzuje právo neubytovať uchádzačov, ktorí boli v školskom roku 

2022/2023 podmienečne vylúčení alebo vylúčení z ubytovania.  

 

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

uchádzači prijímaní podľa uvedených kritérií: 

 

a) prednostne budú zapísaní a prijatí uchádzači zo SOŠ stavebnej, Tulipánová 2,  Žilina,  

b) uchádzači z iných stredných škôl v Žiline, 

c) pri prijímaní žiakov ubytovaných v školskom internáte už v predchádzajúcom školskom 

roku sa prihliadne na dodržiavanie školského poriadku, hodnotenie a charakteristiku 

žiaka, pravidelné uhrádzanie platieb za ubytovanie a stravu, 

d) uprednostnení budú uchádzači zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

e) rozhodujúca je vzdialenosť školy od miesta bydliska - viac ako 30 km, pri rovnakej  

vzdialenosti rozhoduje zložitosť dochádzky a nadväznosť spojov, 

f) uchádzači starší ako 18 rokov budú prijatí až po vybavení žiadostí mladších uchádzačov, 

g) uchádzač môže byť ubytovaný v školskom internáte len na základe lekárskeho 

potvrdenia o vyhovujúcom zdravotnom stave, ktoré zákonný zástupca uchádzača 

predloží pri nástupe na ubytovanie spoločne s dokladmi o zaplatení za ubytovanie 

a stravu na  september, ako aj všetky aktuálne písomné náležitosti vyplývajúce 

z epidemiologických opatrení. 

         

5. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí do školského internátu bude všetkým uchádzačom 

doručené po zasadnutí prijímacej komisie, ktoré sa bude konať 6. júna 2023.  

 

 

V Žiline, dňa 24.01.2023            

 

 

 

Ing. Josef  Ilčík, PhD. v. r. 

                riaditeľ školy    

 


