Školský internát Trnavská cesta 2 a elokované pracovisko Saratovská 26/B, 82108, Bratislava
PREHLÁSENIE šk. rok 2021/2022 zákonných zástupcov ubytovaného v školskom internáte ( ŠI )
MENO A PRIEZVISKO ( žiaka / žiačky) : .........................................................................................
MENO A PRIEZVISKO ( zákonný zástupca-matka) : ......................................................................................
MENO A PRIEZVISKO ( zákonný zástupca-otec) : .....................................................................................
Berieme na vedomie Školský poriadok a organizačné pokyny pre ubytovaných žiakov a tieto
skutočnosti:
▪ v prípade vážneho porušenia Školského poriadku ŠI, môže byť ubytovaný žiak po prerokovaní
v Pedagogickej rade ŠI a po prerokovaní s rodičmi vylúčený zo ŠI
▪ Rozhodnutím o prijatí žiačky /žiaka do ŠI, vzniká žiačke/žiakovi nárok na lôžko
▪ v prípade skoršieho ukončenia ubytovania v ŠI, ako je koniec šk. roka, sme povinní písomne oznámiť
ukončenie ubytovania v ŠI najneskôr jeden mesiac vopred /k 1.dňu predchádzajúceho mesiaca/ pred
plánovaným ukončením. V prípade nesplnenia danej podmienky, sme povinní uhradiť poplatok
za ubytovanie aj za nasledujúci mesiac.
▪ v prípade neuhradenia príspevku na ubytovanie do dvadsiateho dňa predchádzajúceho mesiaca, môže byť
žiakovi zrušené ubytovanie v ŠI, v prípade úhrady poštovou poukážkou, potvrdenie o zaplatení
odovzdáva žiak na kontrolu vychovávateľovi.V prípade úhrady príspevku internet - bankingom,
dodržiavajte úhradu výhradne v termíne od 15. do 20.-teho dňa predchádzajúceho mesiaca
▪ ubytovaný žiak nad 18.r./zákonný zástupca v plnej výške hradí škody, ktoré úmyselne alebo z nedbanlivosti
spôsobí na majetku ŠI alebo na majetku spolubývajúcich a tiež náklady spojené s návštevou pohotovosti
žiakom a jeho sprievodom (cestovné a pod.), hradí v plnej miere zákonný zástupca /žiak nad 18.rokov
▪ rodič je povinný potvrdzovať svojim podpisom odchodovú knižku pri každom príchode, odchode žiaka
domov/ žiaci prvých ročníkov/
▪ rodič je povinný najneskôr do 24 hod. od obvyklého času príchodu žiaka/ žiačky do ŠI, telefonicky alebo
mailom ohlásiť, že žiak do ŠI nepríde a dôvod neprítomnosti (ochorenie a pod ....)
▪ u žiakov po dovŕšení 18. rokov sa nebudú vyžadovať potvrdenia rodičov, za svoje konanie zodpovedajú sami
▪ prehlasujeme, že sme sa oboznámili so Školským poriadkom ŠI /ŠPŠI/, Organizačnými pokynmi ŠI a
s právami a povinnosťami zákonného zástupcu vyplývajúcimi so školského zákona.
Znenie ŠPŠI a Organiz. pokyny ŠI sú k dispozícii na nástenkách ŠI a na web.sídle ŠI
▪ Súhlas dotknutej osoby v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov: svojim podpisom
súhlasím s využitím a zverejnením fotodokumentácie, informačného materiálu, výsledkov z VVČ, na ktorej je
moje dieťa a identifikačných údajov /napr. meno priezvisko žiaka, výchov. skupina, záber z výchovného
procesu, z akcie v ŠI a pod. /na účely publikačnej činnosti alebo využitia záberov a iných identifikačných
údajov na web. sídle ŠI, FCB a v priestoroch ŠI /nástenky, vývesky a pod/. Súhlas na spracúvanie osobných
údajov pre všetky účely vymenované vyššie udeľujem na obdobie školského roka. Bol som poučený
o právach, ktoré v kapitole III Práva dotknutej osoby upravuje povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní
práv dotknutých osôb uvedené v článkoch 12 až 22.
▪ prehlasujeme, že žiak/žiačka, ktorý/á nastupuje do ŠI, neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, nemá
nariadené karanténne opatrenie, nemá prenosné ochorenie
▪ prehlasujeme, že nám nie sú známe žiadne zdravotné prekážky /fyzické i psychické/, pre ktoré by žiak/žiačka
nemohol/hla byť umiestnený v ŠI,
▪ nižšie uvádzam pravdivé informácie o zdrav. stave žiaka/žiačky, s ktorými by vedenie ŠI malo byť
oboznámené, /napr. pravidelné užívanie liekov, liečebný režim, trvajúce a prekonané vážne choroby /fyzické
i psychické/, úrazy, alergie a pod. a zároveň nesieme plnú zodpovednosť a riziká za škodu spôsobenú
na zdraví spojenú s neuvedením všetkých zdravotných skutočností našej dcéry/nášho syna
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Dňa:.............Podpis otca : ...............................Podpis matky : ...................................Podpis žiak:.......................

▪

▪
▪

Informovaný súhlas rodiča /zákonného zástupcu žiaka / do 18 rokov
Počas ubytovania žiaka v našom ŠI budeme organizovať viacero školských akcií. Účastníci akcie budú vždy
poučení o bezpečnom správaní. Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol /a informovaný /á
o organizovaní školských akcií počas pobytu môjho syna /dcéry v ŠI a riadne poučený o dôsledkoch
môjho súhlasu . Som si vedomý, že počas školských akcií je žiak povinný dodržiavať školský poriadok,
riadiť sa pokynmi pedagogického dozoru a dodržiavať zásady bezpečného správania , beriem na vedomie
dôsledky, vyplývajúce z porušenia školského poriadku mojím synom /dcérou. Zároveň sa zaväzujem
uhradiť všetky škody, ktoré môj syn/dcéra počas akcie spôsobí úmyselne alebo neúmyselne.
Svojim podpisom beriem na vedomie že počas neprítomnosti žiaka/žiačky v ŠI a v prípade potreby
/ víkend, sviatok, prázdniny a pod./ môže na lôžku žiaka/žiačky spať iná osoba, kde budú dodržané všetky
hygienické normy a štandardy. O tejto skutočnosti bude žiak/žiačka vopred informovaný/á.
Z dôvodu preventívnej ochrany žiakov ubytovaných v ŠI súhlasíme s tým, že v prípade opodstatnených
podozrení, ako napr. z prítomnosti návykových látok budú vykonané rôzne preventívne opatrenia / testy,
kontrola izieb a osobných vecí, rôzne preventívne akcie policajného zboru, zamerané na odhalenie
prípadného prechovávania a užívania návykových látok a iných podozrení /.
Prehlásenie podpisujú obaja zákonní zástupcovia. Podpisy budú v prípade kontroly použité
ako podpisové vzory.

Dňa:.............Podpis otca : ...............................Podpis matky : ...................................Podpis žiak:.......................
DOPLNENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV (žiaka/žiačky)
▪ Otec / Meno a Priezvisko,Kontakt/:...............................................................................................................
Adresa (ak je iná): …......................................................................................................................................
Zamestnávateľ :...............................................................................................................................................
▪ Matka / Meno a Priezvisko,Kontakt/:.............................................................................................................
Adresa (ak je iná): ….......................................................................................................................................
Zamestnávateľ :................................................................................................................................................
▪ Súrodenci/meno a priezvisko, žiak, študent, pracujúci/
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................................
▪ Záujmy/športové aktivity ,schopnosti/ ........................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
▪ Triedny učiteľ- meno, trieda v škole
..........................................................................................................................................................................
Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, vážení žiaci,
Dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou o dobrovoľný príspevok nášmu internátu ,ktorý poznáte
pod pojmom ZRPŠ.
Váš príspevok prevediete priamo na darovací účet Školského internátu, Trnavská cesta 2, Bratislava,
uvedený v priloženej Darovacej zmluve.
Odporúčaná suma je 20 €/polrok, t. j. 40 €/rok. Suma môže byť podľa Vášho uváženia a možností vyššia
i nižšia.
Prosíme o úhradu prvého príspevku na nasledujúci školský rok v druhej polovici AUGUSTA !!!
Váš príspevok významne prispeje ku kvalitnejšiemu bývaniu v internáte.
Samozrejmosťou bude, raz ročne Vás informovať o čerpaní prostriedkov z Vašich príspevkov.
Každý Váš poskytnutý finančný príspevok bude deklarovaný darovacou zmluvou, ktorá je k dispozícii
na web sídle ŠI /www.najinternat.sk/ a v zborovni oboch pracovísk.
Vaše prípadné otázky radi zodpovieme na e-maile: dmszs@chello.sk alebo na telefónnom čísle 02/55571290.
Darovaciu zmluvu treba 2 razy vypísať, jedno vyhotovenie zostáva Vám a jedno internátu.
Ďakujeme v mene našom a aj v mene našich žiakov za podporu a prajeme veľa úspechov vo Vašom
osobnom
i pracovnom živote.
Kolektív Školského internátu, Trnavská cesta 2 a Saratovská 26, Bratislava

