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Kritéria na prijímanie žiačok do ŠI  
 

 

1. O prijatí žiačky do Školského internátu (ďalej ŠI)  rozhoduje jeho riaditeľka na základe §5 

ods.6 písmeno a)  zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s metodickým usmernením 

zriaďovateľa. 

2. Žiačka je do ŠI prijatá na základe písomnej žiadosti, ktorú podáva zákonný zástupca žiačky 

alebo žiačka, ak je staršia ako 18 rokov. Súčasťou žiadosti je zápisný lístok potvrdený 

príslušnou strednou školou.  Žiadosť bez zápisného lístka nebude ŠI akceptovaná. 

3. Žiačka je prijatá do ŠI, ak navštevuje strednú školu v Košiciach, ktorá nemá vlastný školský 

internát. 

4. Žiačka je prijatá do ŠI, ak jej trvalé bydlisko je mimo mesta Košice. 

5. Do ŠI sú prijaté žiačky v poradí:  

a) prednostne - prvých ročníkov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK; 

b) ktoré boli už ubytované v ŠI v minulom školskom roku;  

c) následne  ostatné žiačky stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK; 

d) následne žiačky stredných škôl iných zriaďovateľov; 

e) žiačky pomaturitného štúdia a VŠ  po umiestnení všetkých záujemkýň zo stredných škôl. 

6. V prípade väčšieho záujmu ako je kapacita ubytovania v školskom internáte, bude o prijatí 

rozhodovať aj vzdialenosť miesta trvalého bydliska od mesta Košice (viac ako 40 km) . 

 

7. Žiačku už bývajúcu v ŠI odporúča vychovávateľ príslušnej výchovnej skupiny. 

8. Do ŠI môže byť prijatá aj žiačka, ktorej bolo udelené podmienečné vylúčenie a samotné 

výchovné opatrenie splnilo svoj účel. Vychovávateľ doloží písomné zdôvodnenie žiadosti 

žiačky o prijatie do ŠI. 

9. Do ŠI nemôže byť prijatá žiačka, ktorá bola už raz zo ŠI vylúčená, ktorá má nedoplatok, 

alebo bola v omeškaní s platbou viac ako dvakrát v  minulom školskom roku. 

 

10.  Prijatie platí na aktuálny školský rok. 

 

Prerokované na pedagogickej rade  dňa 05.02.2016 

 

V Košiciach 05.02.2016          

Ing. Dana Rošková 

                                                                                                                                    riaditeľka ŠI 

                                                                              

 


