
 
 
 

Základné informácie pre rodičov žiakov ubytovaných v Školskom internáte  

pri SOŠ podnikania, Masarykova 24, Prešov 
 

1. Základné informácie 

 Školský internát je súčasťou školy. Pre oblasť výchovy v školskom internáte je menovaný zástupca riaditeľa 

školy. 

 V ŠI sú žiaci rozdelení do výchovných skupín, každú skupinu vedie jeden vychovávateľ, ktorý komunikuje 

s rodičmi, s vyučujúcimi, rieši výchovné problémy. 

 Starostlivosť o bývajúcich žiakov je 24-hodinová. 
 

2. Základné dokumenty dôležité pre ubytovaného žiaka ŠI 

 Žiadosť o prijatie do ŠI s podpisom rodičov, zákonných zástupcov žiaka. 

 Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka. 

 Prehlásenie ubytovaného žiaka, resp. zákonného zástupcu u neplnoletého žiaka k bezpečnosti a ochrane zdravia. 

 1 ks fotografie na osobný záznam žiaka ubytovaného v ŠI. 
 

3. Organizačné hľadisko 

 Žiak je povinný dodržiavať internátny poriadok a režim dňa. 

 Správanie v ŠI je hodnotené klasifikačným poriadkom školy. 

 Príchod a odchod zo ŠI sa vždy hlási službukonajúcemu vychovávateľovi a zapisuje do záznamu žiaka, odchod 

a príchod z domu zaznamenáva rodič, resp. zákonný zástupca. 

 Príchod žiakov do ŠI v nedeľu je od 17,00 hod do 21,00 hod. 

 Povolený príchod žiakov do ŠI v pondelok ráno (resp. priamo do školy) je na písomné požiadanie rodiča 

s uvedením dôvodu a po vyjadrení riaditeľa školy. 

 Príspevky za ubytovanie a stravu sa uhrádzajú vopred do 20-teho v mesiaci, ktorý predchádza kalendárnemu 

mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza na (príspevok za 9/2014 uhraďte do 20.08.2014): 

- č. účtu 7000518039 / 8180 

- variabilný symbol: rodné číslo žiaka 

- suma: 80,00 € 

Výška poplatkov je zložená z:     

- ubytovanie 25,00 €/mesiac,  

- stravovanie 2,70 €/deň (cca 55,00 €/mesiac), 

raňajky, desiata  0,65 €/deň obed 1,10 €/deň olovrant, večera 0,95 €/deň   

- SPOLU: 80,00 €/mesiac 

 Odhlasovať zo stravy môže zákonný zástupca žiaka len v prípade choroby, prípadne ospravedlnenej 

neprítomnosti jeden deň vopred aj telefonicky do 14,00 hod na tel. číslo 051/7733413. 

 Ak má žiak svoje lieky ktoré užíva, musí o tom informovať skupinového vychovávateľa. Základné lieky od 

bolesti, teploty, vitamíny atď. si zabezpečuje žiak sám. Akékoľvek zdravotné ťažkosti je potrebné neodkladne 

nahlásiť skupinovému vychovávateľovi. 

 Žiak odíde domov počas týždňa len s povolením vychovávateľa na základe vopred predloženého písomného 

požiadania zákonného zástupcu žiaka.  
 

4. Zoznam vecí, za ktoré si žiak ručí sám 

 Mobilný telefón 

 Doklady a peniaze. Vyššiu sumu peňazí je potrebné si uschovať u vychovávateľa v pokladni. 

 CD – prehrávače, MP3 a iné elektronické zariadenia. 

 Šperky 

 Počítačová technika – o vhodnosti ich používania rozhoduje skupinový vychovávateľ. 
 

5. Rôzne 

 Telefónne číslo do ŠI je 051/7733413, dopoludnia Vás sekretárka prepne do ŠI, od 15,00 hod sa do ŠI dovoláte 

priamo. 

 Žiak si prinesie so sebou 1 visiaci zámok na skrinku na obuv, hygienické potreby, prezuvky, toaletný papier. 

 Bližšie informácie dostanete u každého skupinového vychovávateľa. 

 Ostatné dôležité informácie o škole a školskom internáte na: www.sospodnikania.sk  

                     

                                                   Ing. Bohuš POPÍK, zástupca riaditeľa školy pre VMV 

 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA, ŠKOLSKÝ INTERNÁT  

Masarykova 24, 081 79 Prešov 


