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              Pokyny k prijatiu  do školského internátu 
 
 
Riaditeľka Strednej odbornej školy pedagogickej a školského internátu, SNP 553, 039 01 
Turčianske Teplice Vám oznamuje, že pri nástupe do školského internátu je potrebné : 
 
 

1. Predložiť rozhodnutie o prijatí do školského internátu.  
2. Predložiť prehlásenie rodičov o bezinfekčnosti domáceho prostredia, potvrdenie lekára 

o zdravotnej spôsobilosti   ( viď. zadná strana pokynov k prijatiu do ŠI ). 
3. Priloženú poštovú poukážku za stravu uhradiť do 13.08. 2019. 
4. Priniesť fotografiu  ( rozmer 2 x 2,5 cm). 
5. Priniesť si prezuvky ( pevná obuv), domáce oblečenie, pyžamo a pod .... 
6. Priniesť si osobné hygienické potreby, servítky, pohár, nádobu na jedlo ( najlepšie 

z plastu ). 
7. Priniesť si papier na obalenie políc v skrini, čistiace prostriedky ( Jar, prachovku, han-

dru na umývanie podlahy ). 
8. Priniesť si Vami používané bežné lieky prvej pomoci  ( bolesť hlavy, zubov, menštru-

ačné bolesti, horúčka, zažívacie problémy,  obväz, rýchloobväz ). 
9. Priniesť si vlastnú posteľnú bielizeň (plachta, obliečka na paplón, obliečka na vankúš). 
10. Priniesť si visiaci zámok na uzamknutie skrinky na prezuvky. 
 
 

V  Turčianskych Tepliciach  14.06. 2019 
 
                                                            
      
                                                                 Ing. Katarína Hanková v. r.   

                                          
  
 
  Oznámenie:  
   Oznamujeme Vám, že nástup do ŠI sa uskutoční dňa 01.09.2019 v čase od    
   13,00 hod. do 15,00  hod., najneskôr do 19,00 hod. 
    O 15,00 hod. sa v jedálni ŠI uskutoční  stretnutie rodičov ubytovaných žiakov, na ktorom 
   budú rodičia oboznámení s organizáciou a poriadkom v ŠI, preto je Vaša účasť na tomto    
   stretnutí nutná. 



Upozornenie rodičom 
 

Pred odchodom do školského internátu je potrebné, aby ste Vaše dieťa poučili o slušnom 
správaní sa v ŠI a o povinnosti šetriť zariadenie ŠI. 

Počas pobytu v školskom internáte musí ubytovaný žiak dodržiavať  podmienky  stanove-
né školským poriadkom ŠI.  

V školskom internáte je zakázané fajčiť, uschovávať a požívať alkoholické nápoje 
a omamné látky, hrať hazardné hry, prechovávať strelné zbrane, náboje, výbušniny, chemiká-
lie a iné veci, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a zdravie žiakov. 

Žiak (zákonný zástupca žiaka) je povinný nahradiť všetky škody, ktoré  v školskom inter-
náte spôsobí úmyselne alebo z nedbanlivosti. 

 Za porušenie školského poriadku školského internátu alebo nezaplatenie  poplatku za 
ubytovanie v stanovenom termíne môže byť ubytovaný žiak podmienečne vylúčený alebo vy-
lúčený zo ŠI. 

 
 
 
Vzali na vedomie:                                                                 ................................................ 
                                                                                                         podpis oboch rodičov 
 
 
Čestné prehlásenie  
 
My, zákonní zástupcovia dcéry / syna ............................................................... prehlasujeme, 
že v rodine ani v najbližšom  okolí nášho bydliska sa nevyskytuje žiadne infekčné ochorenie. 
 
Dátum  :                                                                                    .................................................. 
                                                                                                         podpis rodičov 
 
       
 
 
 
                                               LEKÁRSKE  POTVRDENIE:                                                                    
     ( potvrdiť  pred nástupom do ŠI.  Bez tohto potvrdenia nebude žiak do ŠI prijatý !) 
 
Meno a priezvisko : .................................................................................. :      je zdravotne  
 
spôsobilý pre pobyt v školskom internáte v šk. r. 2019/ 2020.        
   
   
 
 
 
Dátum:        pečiatka a podpis lekára 

 


