
Usmernenie zriaďovateľa
k prijímaniu žiakov do školských internátov v zriaď. pôsobnosti KSK

(1) Usmernenie zriaďovateľa upravuje postup pri prijímaní žiakov stredných škôl do
školských internátov v zriaď. pôsobnosti KSK a stanovuje nasledujúce  kritériá

a) skladba prijímaných  žiakov

b) spôsob prijatia žiakov do školských internátov

c) termín a doba prijatia žiakov do školských internátov

d) jednotná evidencia pri prijímacom konaní

(2) Týmto usmernením zriaďovateľa sa neobmedzujú iné kritériá, ktoré si určí každý
školský internát samostatne.

Skladba prijímaných žiakov

(3) Stredoškolské internáty prijímajú

a) prednostne žiakov prvých ročníkov stredných škôl  v zriaďovateľskej  pôsobnosti
KSK

b) žiakov, ktorí boli už ubytovaní v ŠI

c) následne  ostatných žiakov stredných škôl,
d) žiakov stredných škôl iných zriaďovateľov

e) študentov pomaturitného štúdia a VŠ  po umiestnení všetkých záujemcov zo
stredných škôl

Spôsob prijatia žiakov do školských internátov

(4) Stredoškolské internáty (samostatné) aj internáty ako súčastí škôl prijímajú žiakov do
školského internátu na základe písomnej žiadosti, ktorej súčasťou je  zápisný  lístok. Žiadosť
bez zápisného  lístka nebude ŠI akceptovaná.

(5) Zápisný lístok žiakovi, ktorý potrebuje ubytovanie v školskom internáte vydá škola,
do ktorej sa žiak zapísal alebo už je žiakom školy v zriaď. pôsobnosti KSK

(6) Zápisný lístok ( len originál) je potvrdenie, že menovaný žiak je žiakom danej školy.
ZL musí byť označený pečiatkou a podpisom štatutára školy (vzor ZL v prílohe č.1)
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(7) V opodstatnenom prípade (t. j. zmena školy, bydliska, iné vážne rodinné dôvody)
zmeny školského internátu v priebehu štúdia je potrebné na žiadosť žiaka resp. zákonného
zástupcu zápisný lístok  z pôvodného internátu vyzdvihnúť a presunúť spolu so žiadosťou na
iný školský internát.

Termíny a doba prijatia žiakov

(8) Termíny predkladania žiadostí a prijímacieho  konania do školských internátov
nadväzujú na prijímacie  konania na stredných školách

(9) Žiak strednej školy v zriaď. pôsobnosti KSK podáva  jednu prihlášku do školského
internátu spolu so zápisným lístkom

(10) Riaditeľ školského internátu rozhodne o prijatí /neprijatí žiaka  do školského internátu
bezodkladne, najneskôr do 30 dní od prijatia žiadosti žiakov stredných škôl v zriaď.
pôsobnosti KSK a neštátnych stredných škôl

Jednotná evidencia

11 ) Školský internát eviduje všetky prijaté žiadostí od žiakov a následne aj prehľad
prijatých/neprijatých žiakov v školskom internáte v excelovskom programe, tak aby bolo
možné operatívne získať potrebné informácie (menný zoznam žiakov v abecednom poradí
s uvedením názvu školy a ročníka)

12) Školský internát zašle škole v elektronickej podobe prehľadný zoznam žiakov prijatých
do školského internátu k 1.9. daného roku

Účinnosť

Usmernenie nadobúda účinnosť 1. marca 2014.

Ing. Štefan Kandráč v.r.
vedúci odboru


