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Informácie o školskom roku 2021/2022 

 

Nástup žiačok do školského internátu bude dňa 01. 09. 2021 (streda) podľa uvedeného 

harmonogramu: 

1. ročník 

12:00 – 12:30 – 1.FL, 1. ZuA – SZŠ Moyzesova 

12:30 – 13:00 – 1. AV, 1. ZL, 1. OO – SZŠ Moyzesova 

13:00 – 13:30 – SZŠ Kukučínova 

13:30 – 14:00 – ostatné školy 

2. ročník 

14:00 – 15:00 – SZŠ Moyzesova 

15:00 – 16:00 – SZŠ Kukučínova a ostatné školy 

3. ročník  

16:00 – 18:00 hod.  

4. ročník a ďalšie ročníky vrátane nadstavbového štúdia 

18:00 – 20:00 hod.  

 

Pri nástupe do ŠI je potrebné predložiť: 

 

- potvrdenie o zaplatení stanovených poplatkov  

- originál Žiadosti o prijatie do ŠI  

- originál Zápisného lístka žiačky na ubytovanie v školskom internáte potvrdený strednou školou (ak 

ste ich už nedoručili) 

- dve fotografie 4 x 4 cm 

- visiaci zámok 2 ks 

- zákonným zástupcom podpísanú prílohu k rozhodnutiu  

- zápisný lístok na stravovanie v aktuálnom školskom roku na predpísanom tlačive 

(http://www.sipovke.sk/index.php?page=tlaciva-na-stiahnutie)  

-      prehlásenie o bezpríznakovosti,  link: https://www.minedu.sk/data/att/20488.docx - rodič/plnoletá 

žiačka predkladá pri nástupe, ak okres Košice nie je v zelenej farbe podľa COVID automatu 

http://www.sipovke.sk/index.php?page=tlaciva-na-stiahnutie
https://www.minedu.sk/data/att/20488.docx
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-      oznámenie o výnimke z karantény (len očkovaní, tí ktorí prekonali COVID- 19 pred nie viac ako 

180 dňami) predkladá rodič, ktorý chce túto výnimku pre žiačku uplatniť 

-       potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 

Bez vyššie uvedených dokladov žiačka nemôže byť ubytovaná 

Vážení rodičia, 

 

     ak dcéra má zdravotné problémy a pravidelne užíva špeciálne lieky, oznámte to skupinovej 

vychovávateľke. 

V prípade, že žiačka počas pobytu v ŠI ochorie, alebo príde do ŠI chorá, zákonný zástupca je povinný 

zabezpečiť odchod svojho dieťaťa domov (do ŠI nesmie prísť chorá žiačka). 

Žiačka do príchodu rodiča bude umiestnená v izolácií. 

 

 

INFO k PLATBÁM 

Platby za ubytovanie a stravovanie je potrebné uhradiť vždy do 20. dňa predchádzajúceho 

mesiaca. 

 

Číslo účtu ubytovanie:   IBAN SK69 8180 0000 0070 0018 5908  
Variabilný symbol: dátum narodenia žiačky v tvare DDMMRRRR (napr. 01102002)  

Špecifický symbol pre platbu bankovým prevodom: aktuálny mesiac a rok v tvare MMRR   (napr. 

0921).  

doplňujúce údaje: meno a priezvisko žiačky, za ktorú je platba uhrádzaná. 

 

výška platby:  27 € / mesiac 

 

Číslo účtu strava:    IBAN SK92 8180 0000 0070 0021 2654 

Variabilný symbol: dátum narodenia žiačky v tvare DDMMRRRR (napr. 01102002)  

Špecifický symbol pre platbu bankovým prevodom: aktuálny mesiac a rok v tvare MMRR   (napr. 

0921).  

doplňujúce údaje: meno a priezvisko žiačky, za ktorú je platba uhrádzaná. 

 

výška platieb:  

 

Raňajky: 1,29 €,  

obed: 1,46 €,  

večera: 1,25 €  

spolu celodenná stravná jednotka: 4,00 €) 
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Stanovená suma za stravu za mesiac september je  80,00 €. 

 

 

Poplatky za stravu a ubytovanie žiadame uhrádzať LEN bezhotovostným platobným stykom 

(bankový prevod alebo trvalý príkaz). 

 

Neuhradenie platieb budeme považovať za nezáujem o ubytovanie v ŠI v šk. roku 2021/2022.  

 

V prípade, že vaša dcéra do ŠI nenastúpi, oznámte to obratom písomne (sipovke@sipovke.sk) 

alebo telefonicky (vrátnica 055/643 38 86 - nonstop, sekretariát 055/644 14 05 – v čase od 8:00 do 

15:00)!  

 

Vážení zákonní zástupcovia, 

na Vaše e-mailové adresy, ktoré ste nám uviedli v Žiadosti o prijatie do ŠI, 

Vám boli zaslané prihlasovacie údaje do aplikácie Edupage. Žiadame Vás 

o prvotné prihlásenie kliknutím na link 

https://sipovke.edupage.org/login/?gu=%2Fsignin%2F%3Feqa%3DandpZ

D1qdzM1YWJiYjJkJnNnbnk9JmNtZD1TaWduaW5Ib21lJmFrX2p3MzV

hYmJiMmQ9Z2V0RGF0YSZwb2hsYWQ9YWxsQWN0aW9ucw%253D%

253D&au=93f163e04e0bca84a8ea96b30c24dc203bd414fd&msg=9  

Prostredníctvom uvedenej aplikácie Vám budú zasielané dôležité 

informácie a pokyny týkajúce sa pobytu Vašej dcéry v školskom internáte.  

Žiačky 1. ročníka dostatnú prihlasovacie údaje do aplikácie Edupage pri 

nástupe do ŠI. 

V prípade, že sa Vám nepodarí prihlásiť do aplikácie, môžete nás 

kontaktovať na tel. číslo 055/644 14 05 – sekretariát. 
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