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Smernica č. 11/2020,  

ktorou sa určujú podrobnosti prijímania žiakov do školského internátu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 v Nitre dňa 6. mája 2020 

 



Riaditeľ Strednej odbornej školy veterinárnej, Drážovská 14, Nitra 

 

 

podľa článku 5 písm. C prvého bodu Organizačného poriadku Strednej odbornej školy 

veterinárnej, Drážovská 14, Nitra zo dňa 7. januára 2020 s účinnosťou od 1. februára 2020 a v 

súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 236/2009 Z. z. 

o školskom internáte  

 

 

vydáva 

Smernicu č. 11/2020, ktorou sa určujú podrobnosti prijímania žiakov do školského 

internátu 

  

 

číslo spisu: ............................... 

 

Táto smernica upravuje podrobnosti prijímania žiakov do školského internátu pri 

Strednej odbornej škole veterinárnej, Drážovská 14, Nitra. Podrobnosti sú vypracované 

v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 236/2009 Z. z. 

o školskom internáte. 

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

 

(1) Školský internát zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu činnosť, 

ubytovanie a stravovanie. 

 

(2) Školský internát svojím výchovným programom školského zariadenia nadväzuje na 

výchovno-vzdelávaciu činnosť školy v čase mimo vyučovania a úzko spolupracuje s 

rodinou žiaka. Vytvára podmienky pre uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov 

žiakov prostredníctvom mimoškolských aktivít. 

 



(3) Do školského internátu sa prijímajú žiaci Strednej odbornej školy veterinárnej , Dražovská 

14, Nitra. Počet prijatých žiakov nemôže prekročiť kapacitu školského internátu určenú 

Prevádzkovým poriadkom školského internátu pri Strednej odbornej školy veterinárnej, 

Dražovská 14, Nitra. 

 

Čl. II 

Predkladanie žiadostí o prijatie 

 

(1) Žiaci predkladajú žiadosť o prijatie do školského internátu spravidla do 20. mája na 

nasledujúci školský rok. Žiadosti doručené po termíne nemusí škola akceptovať. 

 

(2) Žiadosť sa predkladá  

a) do rúk skupinového vychovávateľa, 

b) do rúk zástupcu riaditeľa školy pre školský internát, 

c) na sekretariáte riaditeľa školy alebo 

d) poštou na adresu Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, 950 12 Nitra 

s označením na obálke „Školský internát – prihláška“. 

 

(3) Žiadosť obsahuje údaje uvedené v prílohe č. 1 k tejto smernici. 

 

(4) K žiadosti je potrebné predložiť potvrdenie o vyhovujúcom zdravotnom stave podľa 

prílohy č. 2. Pre školský rok 2020/2021 doručí plnoletý žiak alebo zákonný zástupca 

žiaka toto potvrdenie pri  nástupe do školského  internátu. 

 

(5) Pri nástupe žiaka do školského internátu sa predkladá aj dokladom o zaplatení za 

ubytovanie  za mesiac september. 

 

Čl. III 

Kritériá na prijatie žiaka do školského internátu 

 

Do školského internátu sa prijímajú žiaci najmä podľa týchto kritérií: 

a) prednostne sa prijímajú žiaci SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra, 

b) vzdialenosť trvalého pobytu žiaka (obce) od školy (mesta Nitra), 

c) pri rovnakej vzdialenosti rozhoduje zložitosť dochádzky a nadväznosť spojov, 

d) u žiakov, ktorí boli ubytovaní v školskom internáte v predchádzajúcom školskom 

roku sa posudzuje aj 

1. dodržiavanie školského poriadku počas celého školského roka,  

2. správanie a aktivita žiaka, zapájanie sa do internátnych aktivít,    

3. reprezentácia školy a školského internátu,  

4. pravidelná úhrada platieb za ubytovanie a stravu. 

 

 

 



Čl. IV 

Rozhodovanie o prijatí žiaka do školského internátu 

 

(1) O prijatí žiaka do školského internátu rozhoduje komisia, ktorú menuje riaditeľ školy. 

 

(2) Komisia predloží návrh na prijatie žiakov do školského internátu. Návrh obsahuje najmä 

tieto údaje: 

a) menný zoznam žiakov,  

b) ročník,  

c) vzdialenosť miesta bydliska žiaka od školy.  

 

(3) V prípade, ak sa v priebehu školského roka zmení zdravotný stav žiaka, komisia 

prerokuje so zákonným zástupcom žiaka/plnoletým žiakom jeho ubytovanie v školskom 

internáte a predloží riaditeľovi školy návrh na rozhodnutie do 5 pracovných dní. 

 

(4) Ak žiak nenastúpi do školského internátu alebo zákonný zástupca/plnoletý žiak 

neposkytne informáciu riaditeľovi školy alebo ním poverenej osobe prečo nenastúpil do 

školského internátu do 5 pracovných dní od začiatku školského roka, miesto bude 

ponúknuté ďalšiemu záujemcovi o ubytovanie podľa poradia. 

 

(5) Rozhodnutie o prijatí do školského internátu sa zákonnému zástupcovi 

žiaka/plnoletému žiakovi  

a) zasiela do elektronickej schránky zriadenej na portáli Slovensko.sk, 

b) zasiela poštou alebo  

c) doručí osobne u plnoletého žiaka. 

 

(6) Originál rozhodnutia o prijatí žiaka sa zakladá do spisu žiaka, za ktorý zodpovedá 

príslušný vychovávateľ školského internátu. Rozhodnutie musí byť podpísané 

zákonnými zástupcami žiaka alebo k rozhodnutiu je priložená doručenka z pošty alebo 

z portálu Slovesnko.sk. 

 

(7) Zoznam žiakov prijatých na ubytovanie na nasledujúci školský rok sa zverejní                     

na nástenke pri vstupe do školského internátu. 

 

Čl. V 

Účinnosť 

 

Táto smernica nadobúda účinnosť dňa 7. mája 2020. 

 

 

 

  

 

 

RNDr. Ľuboš Černý 

riaditeľ školy 



Príloha č. 1 

 

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU 

 

Názov školského internátu:       Školský internát pri SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, 950 12 Nitra  
 

Žiadam o prijatie do školského internátu v školskom roku:     20 __   /    20 __    

Údaje o žiakovi: 

Meno a priezvisko: 

Dátum narodenia: Miesto narodenia: Rodné číslo: 

Presná adresa bydliska žiaka (ulica, obec/mesto, PSČ, dodacia pošta) a druh pobytu (trvalý/prechodný) 

Kontakt na účely komunikácie:           Vzdialenosť miesta bydliska žiaka od školského internátu v km: 

 
 

Údaje o zákonnom zástupcovi žiaka: 

 
o t e c m a t k a  iné (príbuzenský vzťah): 

Meno a priezvisko:    

Dosiahnuté vzdelanie:    

Kontakt na účely komunikácie: 

Telefón 

Mail 

Číslo elektronickej schránky 

   

 
 

Upozornenie žiadateľom:  

1. Ubytovanie v školskom internáte sa poskytuje žiakovi na dobu jedného školského roka. Po prijatí do 

školského internátu je žiak povinný plniť podmienky ustanovené školským poriadkom školského internátu. 

2. Podaním žiadosti o prijatie do školského internátu nevzniká nárok na prijatie žiaka do školského internátu. 

3. Vyplnený formulár žiadosti o prijatie do školského internátu zašlite najneskôr do 7 dní po prijatí žiaka do 

školy. 

4. O výsledku Vašej žiadosti budete písomne informovaní (mailom, poštou, iným vhodným spôsobom). V prípade 

prijatia do školského internátu Vám pošleme pokyny o nástupe žiaka do školského internátu. 

 

Čestne vyhlasujem, že údaje, ktoré som uviedol v žiadosti sú pravdivé a nepoznám žiadny dôvod, pre ktorý by žiak 

nemohol byť ubytovaný v školskom internáte. 

 

   .................................................................................................................................... 

          podpis plnoletého žiaka / zákonného zástupcu neplnoletého žiaka 



Príloha č. 2 

 

Čestné vyhlásenie 

 

Čestne vyhlasujem, že žiak ................................................................................................................. 

bytom ........................................................................................................, neprejavuje príznaky 

akútneho ochorenia, a že príslušný orgán verejného zdravotníctva ani ošetrujúci lekár 

menovanému žiakovi nenariadil karanténne opatrenie / karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo 

lekársky dohľad.  

Nie je mi známe, že by žiak, jeho zákonný zástupcovia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú v 

spoločnej domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na 

prenosné ochorenie. 

Som si vedomý (á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý 

(á), že by som sa dopustil priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 

rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

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

meno, priezvisko a podpis  

zákonného zástupcu/plnoletého žiaka 

 


