Školský internát pri SOŠ sv. Jozefa Robotníka
Saleziánska 20, 010 01 Žilina
tel.: 041/72 34 102, IČO: 00652512
www.sos.sdb.sk, e-mail: sos@sdb.sk

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU
Žiadam o prijatie do ŠI v školskom roku 20.../20.... . V tomto školskom roku budem navštevovať .... ročník, na
............................................................................... (názov školy), v odbore ........................................................... .

Žiak:
Meno a priezvisko: ......................................................................................................................
Adresa: ........................................................................................................................................
Dátum narodenia: .......................................................................................................................
E-mail: .........................................................................Telefón: ..................................................

Zákonní zástupcovia žiaka:
Matka

Otec

Iný zákonný zástupca
vzťah:

Meno a priezvisko:
Rok narodenia:
Zamestnanie:
Telefón kontaktný:
E-mail:

Súrodenci (označte X):
Meno

ZŠ

ZŠ – základoškolák
SŠ – stredoškolák

SŠ

VŠ

ZM

BÝ

VŠ – vysokoškolák
ZM – zamestnaný

NB

Meno

ZŠ

SŠ

VŠ

ZM

BÝ

BÝ – býva v v jednej domácnosti so žiakom
NB – nebýva v jednej domácnosti so žiakom

Iné informácie pre vychovávateľa:
Choroby, alergie, spôsob liečby:

Pravidelne užívané lieky:
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NB

Záujmy

Záujmy a záľuby (označte X):
Futbal
Hokejbal
Florbal
Spev
Basketbal
Volejbal

Turistika
Divadlo
Tanec
Posilňovanie
Cyklistika
Počítač

Animátorstvo
Práca s médiami
(strih videa, školský časopis, tvorba webu...)

Hra na hudobný nástroj
Na aký? ................................................................
Iné ........................................................................

Upozornenie:
1.
2.
3.

Podaním žiadosti nevzniká nárok na ubytovanie v školskom internáte (ŠI). Ubytovanie v ŠI sa poskytuje
na dobu jedného školského roka.
Po prijatí do ŠI je žiak povinný zachovávať školský poriadok ŠI.
K zaisteniu ubytovania a stravy v ŠI je nevyhnutné do 31. 7.2019 uhradiť poplatky za ubytovanie a stravu
podľa „manuálu nového žiaka k poplatkom“. V prípade neuhradenia poplatkov nebude prihláška
akceptovaná. Ak by žiak po zaplatení požadovanej čiastky nemohol nastúpiť do ŠI, túto skutočnosť čím
skôr oznámte, najneskôr však do 30. 8. 2019 a zaplatená čiastka vám bude vrátená.

Dolupodpísaný zákonný zástupca žiaka čestne prehlasujem, že:
 všetky informácie uvedené v žiadosti sú pravdivé,
 som bol oboznámený so školským poriadkom ŠI, akceptujem ho a zaväzujem sa rešpektovať ho,
 nepoznám žiadne prekážky (zdravotné a podobne), pre ktoré by žiak nemohol byť umiestnený v ŠI

súhlasí s evidenciou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov podľa. Zákona č. 18/2018 Z.z. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

V ....................... dňa ............................

Podpis zákonného zástupcu: ...................................
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