
 

 

 

Dôležité informácie pre rodičov 
Rozhodnutie o prijatí je platné na šk. rok: 2021/22 

 

Pri nástupe do školského internátu je nutné predložiť: 

1. Potvrdenie o zaplatení poplatku za ubytovanie v internáte, bez potvrdenia nebude žiak 

ubytovaný 

2. Prehlásenie o bez infekčnosti prostredia, potvrdenú lekárom 

3. 1 fotografiu (pas, obč.preukaz) pre novoprichádzajúcich žiakov 

4. Posteľné prádlo,  vankúš  a paplón (doporučujeme) 

5. Malý zámok s kľúčikom ( na skriňu) 

 

Pred odchodom do internátu poučte vaše dieťa o dodržiavaní hygienických návykov, slušnom 

správaní a o povinnosti šetriť zariadenie ŠI. Nástup do ŠI je 1. 9. v stredu od 17.00 hod. do 21. 

hod. Počas pobytu v školskom internáte musí každý žiak plniť podmienky stanovené školským 

poriadkom školského internátu , s ktorým je pri nástupe oboznámený.  

Žiak je povinný nahradiť všetky škody, ktoré  spôsobil úmyselne, alebo z nedbanlivosti. Za 

porušenie školského poriadku, nezaplatenie poplatku za ubytovanie  v stanovenom termíne, môže 

byť žiak  vylúčený zo ŠI. 
 V izbe sú ubytovaní dvaja žiaci. Každý žiak má posteľ, písací stôl, skriňu. V prípade záujmu 

môžete svojmu dieťaťu priniesť poličku, kreslo, prípadne iné veci na zvýšenie komfortu bývania. 

Internát má vybavenú kuchynku, na každom poschodí je chladnička, varná kanvica a mikrovlnná 

rúra. V každej izbe v  internáte je wifi, v klubovniach na každom poschodí TV so satelitným 

príjmom. 

Na základe  §117, ods. 7,  zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, výška mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených  s ubytovaním  stanovuje na 20 eur mesačne,  

platbu je potrebné uhradiť mesačne vopred .  Zo školského internátu sa počas školského rok 

a môže žiak vyhlásiť len na základe písomnej žiadosti rodičov,  mesiac vopred.  

  Zo stravy  odhlasuje žiaka rodič a to priamo u vedúcej jedálne,  na telef. čísle 

 0907754174 p. Pirosová.  Ak sa žiak, žiačka chce stravovať v školskom internáte je nutné 

uhradiť poplatok za stravu do 20. augusta 2021. Ak žiak do internátu nastúpi neskôr ako 1. 9., 

je nutné nás o tom informovať v týždni od 25. 8. do 1. 9.  Preplatky za stravu a ubytovanie  sa 

vracajú naspäť na konci školského roka, končiacim žiakom automaticky, ostatným  na základe  

písomnej  žiadosti. 

Akékoľvek informácie ohľadom  Vašich detí a ubytovania Vám poskytneme na tel. čísle   036/62 

222 74 , alebo  na tel.č.  0908 908 928 v pracovných dňoch. 

 

 

 

 

Mgr. Tímea Graňová 

vedúca vychovávateľka  školského internátu  

pri Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a          

služieb na vidieku v Leviciach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ubytovanie a stravu  je nutné uhradiť mesiac vopred  a to nasledovne: 

1. internetbankingom 

2. prevodom z účtu 

3. trvalým príkazom 

4. poštovým peňažným poukazom U (vyplníte na pošte, poštové poukazy 

nedávame) 

 

Ubytovanie sa uhrádza vo výške 20 eur,  mesiac vopred na číslo účtu: 

SK7681800000007000308875    

 (septembrovú platbu za ubytovanie je nutné uhradiť do 20. augusta, je nutné 

preukázať pri nástupe do školského internátu doklad o zaplatení.) Ak sa Vaše 

meno a priezvisko nezhoduje s priezviskom žiaka je nutné to uviesť v správe pre 

adresáta. 
adresát: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18,  

   934 03 Levice 

konštantný symbol: 0308 

variabilný symbol:  mesiacrok   

správa pre adresáta: meno a priezvisko žiaka 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Stravu poberajú  ubytovaní žiaci (a to raňajky a večere), obedy sú zabezpečené v školských 

jedálňach škôl, ktoré navštevujú.   Stravu začínajú  žiaci 2. 9. 2021  raňajkami. Zo stravy  odhlasuje 

žiaka rodič, žiak, žiačka a to priamo u vedúcej jedálne,  na telef. čísle  0907754174 u p. 

Pirošovej. 

 

POZOR!!! 

Strava a ubytovanie majú samostatné účty a nie je možné posielať obe platby na 

jeden účet. 

 
 
Odporúčaný zoznam vecí, pre žiaka nastupujúceho do školského internátu 
 

- hygienické potreby, toaletný papier, vreckovky, mydlo, zubná kefka, pasta 
- uteráky, osuška, menší uterák, obuv do sprchy 
- paplón, vankúš + obliečky, plachta, deka 
- písacie potreby, lepidlo, nožnice, priesvitná lepiaca páska, fixky 
- šijacie potreby, ihla, niť, gombík 
- lieky, ktoré žiak užíva pravidelne, paralén, analgetikum, leukoplast, náplaste 
- prezúvky 
- pohár, lyžička, tanier, príbor, utierka (pre vlastnú potrebu) 
- špongiu, prostriedok na umývanie riadu, malú handru na umývanie stola, na 

utieranie prachu 
- sáčky do koša 
- zámok s kľúčikom na skriňu aj náhradný v prípade straty kľúča 
- predmety na zútulnenie izby 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


