
Školský internát pri SOŠ  služieb a lesníctva,  

Kolpašská 1586/9, 

Banská Štiavnica 969 56 

e-mail: dmbs@sosbs.sk 

http://dmbs.wbl.sk 

 

 

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU na školský rok: ............. 
                                         (vyplňte čitateľne paličkovým písmom) 

 
Údaje o žiakovi: 

 

Meno a priezvisko: 

Dátum narodenia:  Miesto narodenia: Rodné číslo: 

Presná adresa bydliska (ulica, obec/mesto, PSČ): Vzdialenosť z miesta bydliska 

do šk. internátu v km: 

Národnosť: Štátna príslušnosť:  Číslo telefónu žiaka:  

Názov školy, ktorú bude navštevovať: Študijný odbor: Ročník:  

 

Zákonný zástupca žiaka:1  

 

  

Otec 

 

Matka 

Ak nebýva žiak s rodičmi, 

uveďte zodpovedného 

zástupcu 

Meno a priezvisko:    

Adresa bydliska:2  

 

  

Číslo telefónu:     

Ak sa zákonný zástupca 

nezdržiava na adrese 

trvalého pobytu, kontakt 

na účely komunikácie: 

   

 

Informácie pre vychovávateľa 

 
Zdravotný stav žiaka: 

 

- Uveďte dôležité údaje o zdravotnom postihnutí, 

alebo znevýhodnení (aj sociálnom), obmedzenia 

v činnostiach, chronických ochoreniach, o užívaní 

liekov 

 

Záujmová činnosť:  

 

 

Iné dôležité informácie pre 

vychovávateľa: 
  

                                                                 
1 Ak nie je jeden z rodičov pozbavený rodičovských práv, tak je nutné uviesť kontaktné údaje na obidvoch rodičov, aj 
keď sú rozvedení. 
2 Vypíšte ak je adresa odlišná od adresy žiaka.  

Stredná odbor. škola služieb a lesníctva,  

Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica 

 

Dátum doručenia: .................................... 

Č. s.: ......................................................... 

mailto:dmbs@sosbs.sk
http://dmbs.wbl.sk/


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 stanovené školským  poriadkom 

školského internátu. 
 
2. Podaním žiadosti o prijatie do školského internátu nevzniká nárok na prijatie žiaka. 
 
 
3. O výsledku Vašej žiadosti budete písomne informovaní. Súčasne Vám pošleme pokyny o 

nástupe do školského internátu. 

 

4. Vyplnený formulár žiadosti o prijatie do školského internátu zašlite najneskôr do 7 dní po 

prijatí žiaka na strednú školu. 

 

5. Prihlášku je nutné poslať v listinnej podobe na adresu SOŠ SaL, alebo poslať podpísanú 

v jednom súbore PDF emailom na adresu dmbs@sosbs.sk. 

 

6. Platbu za bytné je potrebné uhradiť do 10.08. čo považujeme za potvrdenie záujmu o 

ubytovanie. 

 

7. V prípade odstúpenia od tejto prihlášky pred nástupom alebo v priebehu ubytovania je 

zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak povinný neodkladne a písomne (napr. mailom) 

oznámiť ŠI svoje rozhodnutie. 

 

8. Všetky informácie o ubytovaní a strave nájdete na našej stránke www. dmbs.wbl.sk 

 

Miesto pre doplnenie informácií a iné pripomienky žiadateľa 

Mám záujem o ubytovanie na izbe/bunke s žiakom/žiakmi: 

 

 

Iné požiadavky: 

 

 
Vaše požiadavky nemusia byť uspokojené z dôvodov organizačných, alebo i výchovných. Budeme 

s nimi pracovať a ak to bude možné, tak Vám vyhovieme. 

 

 

Žiadam o prijatie do Školského internátu a prehlasujem, že všetky údaje uvedené 

v prihláške sú pravdivé, že som nezamlčal/a žiadne závažné skutočnosti. Ďalej 

prehlasujem, že v prípade, keď dôjde k zmene mnou uvedených osobných údajov 

v prihláške, nahlásim túto zmenu bez zbytočného odkladu skupinovému 

vychovávateľovi. 

 

V.............................................................. Podpis žiaka ............................................................ 

 

Dátum ....................................  Podpis zákonného zástupcu3 ................................................. 

 

 

                                                                 
3 Žiadame podpis zákonného zástupcu (platiteľa úhrady za ubytovanie príp. stravu) aj u plnoletých. Vo výnimočných 
prípadoch môže byť od tejto požiadavky upustené.  
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