Pokyny
1. V prípade, že Váš (a) syn (dcéra) do ŠI nenastúpi alebo nastúpi neskôr, žiadame Vás o oznámenie tejto
skutočnosti v čo najkratšom čase na tel. č. 055/643 55 73 alebo na e-mailovú adresu
sekretariat@simedke.sk, prípadne poštou na adresu: Školský internát Medická 2, 040 11 Košice

2. Ubytovanie žiaka v školskom internáte
Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním je zákonný zástupca alebo žiak povinný
uhradiť vo výške 29,- € v termíne od 01. 08. 2021 - 20. 08. 2021 podľa nasledovných platobných údajov:
- číslo účtu - IBAN: SK07 8180 0000 0070 0018 6345
- správa pre prijímateľa: meno a priezvisko žiaka
Po príchode do ŠI sa žiaci ubytujú podľa zoznamov, ktoré sa budú nachádzať vo vestibule.

3. Stravovanie žiakov v školskej jedálni školského internátu
Žiak po príchode do ŠI je automaticky zaradený do stravovacieho systému na celodenné stravovanie. Finančný
príspevok v školskom roku 2021/2022 na nákup potravín a na úhradu režijných nákladov je vo výške 4,05 €
(raňajky 1,29 €, obed 1,46 € a večera 1,30 €).
Zákonný zástupca alebo žiak je povinný uhradiť príspevok na stravovanie na nákup potravín a na úhradu režijných
nákladov v školskej jedálni za mesiac september vo výške 75,80 € v termíne od 01. 08. 2021 - 20. 08. 2021 podľa
nasledovných platobných údajov:
- číslo účtu - IBAN: SK39 8180 0000 0070 0021 2929
- správa pre prijímateľa: meno a priezvisko žiaka

Nezaplatenie príspevkov za ubytovanie a stravovanie v školskej jedálni do 20.08.2021 budeme
považovať za nezáujem o ubytovanie v ŠI v šk. r. 2021/2022 !
4. Nástup do ŠI je dňa 01. 09. 2021 (streda) podľa harmonogramu uverejnenému nižšie.
6. Víkendy počas školského roka sú povinne odchodové.
7. Počas pobytu v ŠI je žiak povinný dodržiavať Školský poriadok ŠI.
8. Pri nástupe do ŠI je žiak povinný so sebou doniesť :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

kópiu rozhodnutia o prijatí na SŠ – len žiaci 1. ročníka a novonastupujúci žiaci,
žiadosť o prijatie do ŠI – originál (žiaci, ktorí neodovzdali),
zápisný lístok do ŠI – originál (noví žiaci),
potvrdenie všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti byť umiestnený v ŠI,
písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti zákonný zástupca resp. plnoletý žiak,
zápisný lístok na stravovanie,
zápisný lístok na ubytovanie,
súhlas so spracovaním osobných údajov (len noví žiaci),
veci osobnej potreby a hygieny,
20,- € príspevok rodičovskému združeniu,
2,50 € na zakúpenie bezkontaktného čipu (len noví žiaci),
4 fotografie 3x3 cm (len noví žiaci).

Tlačivá v bodoch d), e), f), g), h) si stiahnete z web stránky: https://www.simedke.sk/index.php/formularea-tlaciva

