Školský internát, Sv. Jakuba 28, Bardejov
ako súčasť Strednej priemyselnej školy technickej, Komenského 5, Bardejov

POKYNY
Rozhodnutie o prijatí žiaka do školského internátu je platné počas jeho štúdia na strednej škole.
Pred nástupom do školského internátu prosím poučte Vaše dieťa o slušnom správaní
a o povinnosti šetriť zariadenie ŠI, rovnako ako o nevyhnutnosti dodržiavania opatrení
súvisiacich s epidemiologickou situáciou COVID-19 /viď. www.spsbj.sk /. Počas pobytu v ŠI
musí žiak plniť podmienky, stanovené Školským poriadkom ŠI (www.spsbj.sk , záložka
Internát). Žiak je povinný nahradiť všetky škody, ktoré v školskom internáte spôsobí úmyselne,
alebo z nedbanlivosti. Za porušenie Školského poriadku ŠI ako aj za nezaplatenie poplatku za
ubytovanie a stravovanie v stanovenom termíne, môže byť žiak vylúčený zo ŠI.
Nástup do ŠI spojený so zápisom pred začatím šk. roka 2020/2021 je v utorok 1.9.2020,
v čase od 15.00 h do 21.00 h (príp. zmena bude zverejnená na web stránke školy, v záložke
Internát).
V prípade, že Váš syn/dcéra do ŠI nenastúpi, oznámte nám to prosím písomne na adresu:
Školský internát, Sv. Jakuba 28, Bardejov ako súčasť Strednej priemyselnej školy technickej,
Komenského 5, 085 42 Bardejov, alebo telefonicky na číslach: 054 - 472 2558 (vrátnica ŠI),
0949 – 766 991(zborovňa ŠI), 0903 – 612 203(zástupca RŠ).
e-mail - lenartova@spsbj.sk
Ak žiak bez oznámenia v danom termíne do ŠI nenastúpi, stráca nárok na ubytovanie.
Ďalšie informácie :
Počas školského roka je nástup žiaka po víkende do internátu spravidla vždy v nedeľu, a to od
17.00 do 21.00 h. V prípade, že Vaše dieťa nastúpi do ŠI až v pondelok alebo iný deň, ste
povinní toto oznámiť telefonicky službukonajúcemu vychovávateľovi na tel. čísle 0949766991.
Platby
Platba za stravu a ubytovanie sa uhrádza vopred, v hotovosti alebo bankovým prevodom,
najneskôr však do 20. dňa mesiaca pre nasledujúci mesiac.
Mesačné poplatky: ubytovanie 30 €/mes., celodenná strava 3,81 eur/deň
Pre platby za ubytovanie a stravu prosím použite nasledovné čísla účtov:
STRAVA IBAN SK35 8180 0000 007000513895
UBYTOVANIE IBAN SK57 8180 0000 007000513887
Žiak pri nástupe do ŠI 1.9.2020 sa preukáže dokladmi o uhradení ubytovania a stravy za mesiac
september, alebo platby uhradí v deň nástupu v hotovosti a do 20. septembra 2020 uhradí
ubytovanie a stravu za október 2020.
Žiak, ktorý je ubytovaný v školskom internáte musí poberať v školskej jedálni pri SPŠT aj
celodennú stravu (raňajky, obed, večera). Výnimky udeľuje na základe žiadosti riaditeľ SPŠT
v Bardejove.
Žiak získava ubytovanie na celý školský rok, to znamená, že aj platby sú za celý šk. rok, bez
ohľadu, či je žiak v danom mesiaci ubytovaný v ŠI. Výnimku na prerušenie ubytovania
z vážnych dôvodov udeľuje riaditeľ SPŠT v Bardejove. Žiak, ktorý končí na ŠI je povinný sa
písomne odhlásiť u svojho vychovávateľa.
Pri nástupe do školského internátu prosím predložte:
1. lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre umiestnenie v ŠI,
2. fotografia – 2ks rozmerov 3,5cm x 4,5cm,
3. visiaci zámok – 1ks,
4. finančnú hotovosť cca 120 € /poplatky za stravu, ubytovanie, ak neboli uhradené skôr/.
5. podpísané Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti
6. Vypísaný a podpísaný Dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu, alebo plnoletého žiaka pred
nástupom do strednej školy, jazykovej školy alebo školského internátu
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v Bardejove 24.8.2020

......................................................
riaditeľ školy

Dôležité:

Upozorňujeme rodičov, že na základe opatrení počas epidemiologickej situácie
s vírusom COVID-19 nebudú mať povolený vstup do priestorov školského internátu.
V čase od 2.9.2020 do 14.9.2020 je povinné používanie rúšok v interiéri školy a školského
internátu pre všetkých žiakov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov.
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