Pokyny a usmernenia k nástupu žiaka do ŠI a k jeho pobytu
-

Nástup žiakov prvého ročníka na školský internát je 1. 9. 2021 o 15.00 h
Nástup žiakov druhého až piateho ročníka na školský internát je 1. 9. 2021 o 17.00 h

Žiaci sú povinní dodržiavať všetky protiepidemiologické opatrenia a usmernenia hlavného
hygienika.
Vstup na školský internát bude možný len hlavným vchodom SOŠD.
Žiaci si môžu na internát doniesť len toľko osobných vecí koľko sú schopní sami odniesť
v prípade mimoriadnej situácie.
Rodičia majú zákaz vstupu do areálu školy a školského internátu.
A) Pri nástupe žiaka do školského internátu prosíme predložiť:
- - Doklad o bezpríznakovosti
- Doklad o zaplatení stanovených poplatkov ubytovanie
„A“ blok 23,-€/mesiac, „B“ blok
27,- €/mesiac. Poplatok je potrebné uhradiť na č. účtu/IBAN: SK73 8180 0000 0070 0048 4596, do VS
treba napísať mesiac a rok – napr. 92021 resp. v prípade trvalého príkazu školský rok 20212022.
Do poznámky pre prijímateľa meno a priezvisko žiaka. Podľa platného Cenníka za používanie
elektrospotrebičov t.j. notebook a chladnička v bunke sa poplatky u žiakov 1. ročníka budú uhrádzať až
od mesiaca októbra 2021.
- Stravovanie - elektronické prihlasovanie cez www.strava.cz a elektronický výdaj stravy. R – 1,24 €,
O – 1,41 €, V – 1,30 €. Žiaci BGMH Sučany spravidla v našej školskej jedálni odoberajú raňajky a večere.
Platbu za stravu poukážte na č. účtu/IBAN: SK73 8180 0000 0070 0048 4596, do VS napíšte 09/2021 –
od mesiaca október 2021 do VS budete uvádzať číslo čipu. Do poznámky napíšte meno a priezvisko žiaka
- strava. K sume za stravu treba pripočítať zálohu na čip v hodnote 5,- €, ktorý bude žiakovi odovzdaný pri
nástupe do ŠI. Po ukončení pobytu žiaka v ŠI a vrátení čipu bude záloha vrátená.
Mesačné príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v ŠI sú stanovené v zmysle §
117 a § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. a VZN ŽSK č. 15/2008 v platnom znení.
Zriaďovateľ školského internátu (ŽSK) v zmysle § 117 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. a VZN č. 50/2018
ŽSK v platnom znení môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení mesačného príspevku, ak zákonný
zástupca alebo iná osoba písomne o to požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávok
v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. Neuhradenie poplatkov do dňa nástupu žiaka do ŠI
bude mať za následok stratu platnosti Rozhodnutia o prijatí žiaka do ŠI.
B) Základné požiadavky - po nástupe žiaka do ŠI:
- Rešpektovať Školský poriadok ŠI, slušne sa správať a chrániť majetok ŠI.
- Odporúčame využiť ponuky poisťovne k poisteniu proti krádeži.
- Dodržiavať termíny platieb za ubytovanie tak, aby platby boli pripísané na účet školy najneskôr 20. dňa
predchádzajúceho mesiaca, za ktorý sa platba uhrádza. (Napr. platba za 09/2021 do 20.8.2021.)
C) Inštruktážne informácie rodičom a žiakom:
- V zmysle platnej legislatívy si žiak neprináša stravu, ktorej množstvo a kvalita by ohrozovala jeho zdravie,
prípadne by bola potenciálnym zdrojom infekcií alebo nákaz. Odporúčame nenosiť viac, ako žiak
skonzumuje najneskôr do konca jeho týždenného pobytu v ŠI.
- Žiak potrebuje vychádzkovú, športovú a domácu obuv, pomôcky a prostriedky osobnej hygieny, pyžamo,
náhradnú spodnú bielizeň, domáci a cvičebný úbor, deku na váľandu, stolovú lampu, šálku, príbor (pre
osobnú potrebu mimo školskej jedálne), lieky, ktoré užíva, 20 € do fondu výchovnej skupiny a 2,- € na
povinné úrazové poistenie.
- Prosíme rodičov o kontrolu osobnej výbavy žiaka na týždenný pobyt.
- Zabezpečiť včasné príchody žiaka do ŠI po návrate z domu do 21.00 hod. Výnimky povolí zástupca
riaditeľa pre VMV SOŠD na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu resp. plnoletého žiaka
s odporučením príslušnému vychovávateľovi.
- V záujme bezpečnosti žiaka žiadame od rodičov včasné informácie o jeho neprítomnosti v ŠI (osobne,
písomne, telefonicky), vrátane žiakov nad 18 rokov.
- Ak žiak ochorie, odchádza zo ŠI domov (ŠI nie je vybavený na opateru chorých).
- V čase neprítomnosti žiakov (prázdniny, voľné dni) škola môže poskytnúť lôžka na podnikateľské účely.
- Pre prípadné potreby operatívneho riešenia problémov využite možnosť telefonického kontaktu, resp.
e-mailovej pošty. Telefonický kontakt a e-mailová adresa bude zverejnená na nástenke výchovnej skupiny.
Informácie a kontakty môžete získať aj na internetovej stránke www.sosd.sk.
- Pre posilnenie výchovno-vzdelávacej činnosti môžete prispieť dobrovoľným finančným resp. vecným
darom (športové potreby, nadštandardné vybavenie do kuchyniek, spoločenských miestností, učební,
izieb).
- Odporúčame vziať si na ŠI samotestovacie sady, aby ich v prípade potreby mohli použiť

