ČO POTREBUJETE VEDIEŤ?
KONTAKT:
Adresa: Školský internát, Ul. J. Švermu 1736/14. 960 78 Zvolen
Telefón: 045/533 42 07, 045/533 63 63
e-mail: sekretariat@skinternatzv.sk
www.skinternatzv.sk

UBYTOVANIE:

príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním ţiaka
v školskom roku 2020/2021 je vo výške 35,-€/mesiac je potrebné uhradiť vţdy vopred do
15. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca (napr. za mesiac september do 15.
augusta). Platby za ubytovanie uhrádzajte bezhotovostným prevodom.

UPOZORNENIE:

V mesiaci DECEMBER platbu uhraďte do 13.12.2020 (z dôvodu
uzávierky kalendárneho roka), alebo v mesiaci január 2021 zaplaťte dve platby (január,
február)
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
BIC:
Platba:
Variabilný symbol
Správa pre prijímateľa:

Štátna pokladnica Bratislava
7000405747/8180
SK40 8180 0000 0070 0040 5747
SPSRSKBA
35€ + 1€ za elektrickú energiu = 36€
027
meno a priezvisko ubytovaného ţiaka

STRAVOVANIE:

cena za celodennú stravu je vo výške 84,00€/20 dní, polpenzia za
raňajky a večere je 51,80€/20 dní. Platbu je potrebné uhradiť vţdy vopred do 15. dňa
predchádzajúceho kalendárneho mesiaca (napr. za mesiac september do 15. augusta). Platby
za stravu uhrádzajte bezhotovostným platobným prevodom:

Na adresu:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
BIC:
Platba:
Variabilný symbol:
Správa pre
prijímateľa:

Školský internát, Ul. J. Švermu 1736/14,
960 78 Zvolen
Štátna pokladnica Bratislava
7000395112/8180
SK65 8180 0000 0070 0039 5112
SPSRSKBA
84,00€/51,80€
Platí ten istý VS – celé štyri roky
meno a priezvisko ubytovaného ţiaka

Odhlásiť zo stravy sa môţe ţiak deň vopred do 14,00 hod., v prípade choroby, odchodu zo
školy a pod. Ak ţiak nemá stravu odhlásenú a je neprítomný v školskom internáte, finančný
poplatok sa nevracia.

UPOZORNENIE:
Nástup ţiakov do školského internátu je v utorok 1.9.2020
 o 14.00 hod. ţiaci prvých ročníkov
 o 17.00 hod. ostatní ţiaci
Pri nástupe ţiaka do školského internátu nezabudnite na:
 Potvrdenie o zaplatení poplatku za ubytovanie a stravu
 Vyplnené a podpísané prílohy k ţiadosti o prijatie do školského internátu
 Dve fotografie 4 x 3 cm
Nasledujúce veci sú potrebné Vášmu dieťaťu na zabezpečenie poriadku a hygieny vo vlastnej
izbe, v zmysle Školského poriadku školského internátu.
 Zámok na bicykel – na uzamknutie skrine cez madlá
 Uzatvárateľnú umelohmotnú nádobu na prenos a ohrev jedla v mikrovlnnej
rúre a uschovanie potravín v chladničke
 Príbor a pohár pre vlastnú potrebu
 Toaletný papier, hygienické vreckovky, hubku a utierku na riad
 2 balenia vrecká na odpadky 60 l do košov v izbe
 1 l JAR – po príchode odovzdá skupinovému vychovávateľovi (pre úsporné
pouţitie).
 Hygienické potreby a osobné potreby (sterilné rúško na kaţdý deň)
Ubytovaním sa v školskom internáte ţiak preberá zodpovednosť za zverenú izbu. Poškodený
inventár uhradí v plnej výške. Pri ukončení ubytovania musí odovzdať izbu v pôvodnom stave
podľa preberacieho protokolu pri nástupe do školského internátu! Vo výchovnej skupine často
dochádza k poškodeniu zariadenia, ktoré spôsobia ţiaci v spoločných priestoroch. Ţiadame
Vás o jednorázový príspevok na nezistené škody = 5,00€ pre školský rok 2020/2021.
Pouţívanie vlastných elektrospotrebičov (mobil, notebook, kulma, ţehlička na vlasy, fén,
holiaci strojček) je povolené na základe zaplateného 1€/ mesiac, ktorý zaplatíte spolu s
platbou za ubytovanie.Tieto spotrebiče musia spĺňať bezpečnostné poţiadavky na
elektrospotrebiče. Iné vlastné spotrebiče je zakázané v školskom internáte pouţívať.

VÁŢENÍ RODIČIA
Dovoľte, aby sme sa na Vás obrátili s prosbou o spoluprácu pri zabezpečovaní aktivít pre
ubytovaných ţiakov v čase mimo vyučovania. Ţiadame Vás o finančný príspevok do
rodičovského fondu vo výške 30€/na školský rok 2020/2021, ktorý sa pouţije na
odmeny ţiakov ( časť poplatku za vstupenky do divadla, kina, koncert, na organizovanie plesu
a akadémie pre ţiakov, činnosť ţiackej rady, ponukové akcie, realizáciu doučovania z cudzích
jazykov, plaváreň, telocvičňu, vybavenie do fitness, tvorivé dielne ...).
Čerpanie financií schvaľuje Rada rodičov na základe predloţeného rozpočtu.
V mesiaci september 2020 na strednej škole Váš syn/Vaša dcéra dostane vzdelávací poukaz.
Poteší nás, keď ho odovzdáte na krúţky v školskom internáte. Získanými prostriedkami
môţeme obohatiť záujmovú činnosť

