
ŽIADOSŤ  O PRIJATIE  DO  ŠKOLSKÉHO  INTERNÁTU 
Názov školského internátu: 
Školský internát pri Strednej odbornej škole, Ul. slov. partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica 
Žiadam o prijatie do školského internátu na školský rok 20... / 20... 
         ------------------------------------- 
          podpis žiadateľa 

 

Údaje o žiakovi 

Meno a priezvisko: 

Dátum narodenia:                                     Miesto narodenia:                                 Rodné číslo: 

Presná adresa bydliska, PSČ:                                                                                     Číslo telefónu: 

Číslo občianskeho preukazu:                            Vydal:                                              Dňa: 

Názov školy odkiaľ prichádza: 

Názov školy, ktorú bude navštevovať:                                                   Študijný/učebný  odbor: 

Vzdialenosť z miesta bydliska do miesta školského internátu v km: 

Záľuby, záujmy: 

                                                             Zákonný zástupca žiaka 

Meno:   

Dátum narodenia:   

Telefón:   

E-mail (povinne)   

 

Čestné prehlásenia zákonného zástupcu alebo žiaka, ak je starší ako 18 rokov, že nepozná žiadne 
prekážky (napr. zdravotné), pre ktoré by žiak nemohol byť umiestnený v školskom internáte 

        ---------------------------------------- 
        podpis zákonného zástupcu žiaka 

 

Informácie k elektronickej schránke 

Informácie k elektronickej schránke(nejedná sa o e- mail!) na portáli Ústredný portál verejnej správy 
na adrese www.slovensko.sk (nevyhnutnosť OP s čipom a elektronický podpis). Máte zriadenú 
elektronickú schránku na portáli www.slovensko.sk : áno    -     nie 
Máte sprístupnenú elektronickú schránku na doručovanie?     áno     -      nie 
Ak máte elektronickú schránku sprístupnenú na doručovanie uveďte číslo schránky: ............................ 
V prípade, že máte elektronickú schránku aktívnu na doručovanie Vám bude podľa Zákona  
o e . Governmente č. 305/2013 rozhodnutie zaslané do elektronickej schránky. 
                     

 ---------------------------------------- 
                podpis zákonného zástupcu žiaka 

Upozornenie žiadateľom : 

Ubytovanie v školskom internáte sa poskytuje žiakom na dobu jedného školského roka. Po prijatí do 
školského internátu je žiak povinný plniť podmienky stanovené vnútorným poriadkom. 

http://www.slovensko.sk/
http://www.slovensko.sk/


1 V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním 
osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť osobných údajov založenom na súhlase 
pred jeho odvolaním, pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba 
môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila 

 

Podaním žiadosti o prijatie do školského internátu nevzniká nárok na prijatie žiaka.  
Vyplnený formulár žiadosti o prijatie do školského internátu zašlite najneskôr do 20.06. kalendárneho 
roka. O výsledku Vašej žiadosti  budete písomne vyrozumení. Súčasne Vám pošleme pokyny 
o nástupe do školského internátu. Z dôvodu častého vymáhania nedoplatkov za ubytovanie aj spätne 
po odchode žiakov zo školského internátu je podmienené ubytovanie zábezpekou 26 €. Sumu 
prosíme zaplatiť pri prvej platbe. Zo zábezpeky bude žiakom hradený posledný mesiac na konci 
školského roka, v prípade náhleho odchodu mu bude v plnej výške vrátená. Veríme, že pochopíte 
naše opatrenie vzhľadom na náročnosť vymáhania finančných prostriedkov pri nedoplatkoch spätne. 
Za porozumenie ďakujeme. 
Ubytovanie sa končí vysporiadaním všetkých záväzkov voči ŠI. 

 
Súhlas zákonného zástupcu : 

Súhlasím s tým, aby môj syn / dcéra, bol v prípade podozrenia z užitia nepovolených návykových 
látok v školskom internáte podrobený (á) počas celej doby ubytovania lekárskemu vyšetreniu. 
         

--------------------------------------------- 
        podpis zákonného zástupcu žiaka 

 
Súhlas so spracovaním osobných údajov 

v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Ja vyššie uvedený zákonný zástupca žiaka súhlasím : 
- so spracovaním jeho fotografie, mena a priezviska za účelom vedenia osobnej dokumentácie 

ubytovaného žiaka v Školskom internáte,         áno       -         nie 
- so zverejnení jeho fotografie, mena a priezviska, na webovom sídle školy www.sospb.sk, 

facebooku školy, za účelom prezentácie činnosti školského internátu,      áno        -       nie 
- so zverejnením jeho fotografie, mena a priezviska, na nástenkách školského internátu, za 

účelom prezentácie činnosti školského internátu,     áno      -     nie 
Môj¹ súhlas je dobrovoľný a trvá počas umiestnenia žiaka v školskom internáte. 

Dátum: ----------------------    ----------------------------------- 
      vlastnoručný podpis zákonného zástupcu žiaka 

 

Súhlas s podnikateľskou činnosťou organizácie 

Súhlasím, že počas neprítomnosti žiakov v školskom internáte bude ubytovací priestor žiaka použitý 
na prenájom iným osobám podľa záujmu a dopytu. Táto činnosť nijako neovplyvní celkový ubytovací 
štandard  žiaka, v čase nástupu  budú priestory upratané a nepoškodené pripravené k ďalšiemu 
bývaniu.        

----------------------------------------- 
       podpis zákonného zástupcu žiaka 

 

Stanovisko prijímacej komisie školského internátu k prijatiu žiaka: 

                          
   ----------------------------------------- 

                     podpis predsedu prijímacej komisie 

http://www.sospb.sk/

