Školský internát, Trnavská cesta 2, 821 08 B r a t i s l a v a

Ž i a d o s ť o prijatie do školského internátu v šk. r.2018/2019
/len dievčatá/
Žiadam o prijatie do Školského internátu na Trnavskej ceste 2, Bratislava, v šk. roku 2018/19.
Čestne prehlasujem /zákonný zástupca alebo žiak, ak je starší ako 18 rokov/, že nepoznám žiadne
prekážky (napr. zdravotné), pre ktoré by žiak nemohol byť umiestnený v školskom internáte.
Svojím podpisom súčasne prehlasujem, že osobné údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a v zmysle
zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím s ich
spracovaním.
Dátum : ............................................

.............................................................................
podpis žiadateľa (do 18.r. zákonného zástupcu)

Meno,priezvisko zák.zástupcu: .................................................................................................................................
Meno a priezvisko žiaka: ...........................................................................................................................................
Dátum narodenia: ....................................................... Rodné číslo: .........................................................................
Adresa bydliska: Ulica č.:....................................................... Mesto/Obec :.............................................................
PSČ: .......................................... Okres: ............................................... Kraj: ...........................................................
Tel.číslo RODIČ: .................................................................... Tel.číslo ŽIAK: ..............................................................
Elektr. schránka: .................................................................... Vzdialenosť bydliska od Ba v km:...............................
Názov a adresa školy: ................................................................................................................................................
Názov štud. odboru: ................................................................................................ Ročník:.....................................
Forma štúdia/zakrúžkuj/ :

4.roč. ,

5.ročné,

pomaturit. kvalif.,

vyššie odb.

Ak iné, aké ?:................................................................................................................................................................
V prípade nepostačujúcej kapacity /hodiace sa zakrúžkujte/
Súhlasím
Nesúhlasím
s umiestnením v elok. Pracovisku: Saratovská 26, 841 02 Bratislava-Dúbravka /zmiešaný internát/
..............................................................................TU ODSTRIHNITE .................................. ......................................
UPOZORNENIE PRE ŽIADATEĽOV O ŠI
1. Žiadosť aj s kópiou potvrdenia o štúdiu na škole (prípadne s kópiou rozhodnutia o prijatí na štúdium) doručte osobne alebo
zašlite poštou do ŠI.
2. Ubytovanie v ŠI sa poskytuje len v rámci kapacity ŠI. Prijatie do ŠI je platné len na jeden školský rok. Na ubytovanie v ŠI nie je
zo zákona vyplývajúci nárok.
3. K vyplnenej žiadosti o ubytovanie priložte obálku s napísanou Vašou adresou a nalepenou poštovou známkou .
4. Žiadateľom /terajší žiaci/, ktorých žiadosti nám budú odovzdané do 09.04.2018 odovzdáme rozhodnutia osobne do 31.5.2018,
žiadateľom, ktorých žiadosti nám budú doručené do 8.6.2018, pošleme rozhodnutie najneskôr do 20.7.2018, o žiadostiach
doručených do 20.8.2018 budeme rozhodovať do 31.8.2018, neskôr doručené žiadosti budeme riešiť individuálne.
5. Prípadné ďalšie informácie môžete získať telefonicky na tel. číslach ŠI :
02/55571290 - spojovateľka, 02/55563391, dievcensky.internat@gmail.com - zborovňa vychov.,
na našej webovej stránke www.najinternat.sk , alebo na adrese dmszs@chello.sk –vedenie
6. Žiadosť vyplňte presne, úplne a čitateľne, za nedorozumenia, ktoré vzniknú v dôsledku Vami nesprávne uvedených údajov, ŠI
nezodpovedá !

