
INFORMÁCIE K NÁSTUPU ŽIAKA DO                                                                                    

SÚKROMNÉHO ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU DSA TREBIŠOV, Komenského 12 

Školský rok 2021/2022 

Nástup do školského internátu (SŠI) DSA je 01.09.2021/streda/ v čase 14:00 – 20:00 h.  

Pri nástupe do súkromného  školského internátu  DSA musí mať rodič -  žiak pri sebe pripravené 

tieto dokumenty- tlačivá :   

• túto informáciu podpísanú zákonným zástupcom žiaka/plnoletým žiakom  

• kópia rozhodnutia o prijatí na SŠI DSA /prvákom bude zaslané poštou/,                                                       

ostatní: rodič – plnoletý žiak  prevezmú pri nástupe do SŠI DSA  

•  potvrdenie o návšteve školy (u žiakov z iných škôl)  

• vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti a bez infekčnosti /od obvodného – všeobecného  lekára/ 
• občiansky preukaz,  fotokópiu zdravotnej kartičky s menom všeobecného lekára žiaka, 

prípadne ZŤP preukaz /fotokópia/ 

• osobné a hygienické potreby  

• malá fotografia (cca 4 x 4 cm)  

• odporúčame župan a papuče  

• izby sú vybavené paplónom, vankúšom, posteľnou bielizňou, dekou pre každého žiaka 
/možnosť použiť vlastnú posteľnú bielizeň/, je zákaz premiestňovania nábytku v izbe.  

Počas pobytu v SŠI  DSA žiak musí akceptovať a dodržiavať ustanovenia školského poriadku. 

Ubytovanie v SŠI DSA  je podmienené odoberaním celodennej stravy v súkromnej školskej jedálni 

(DSA). Viac informácií o stravovaní získate v samostatnom liste pri nástupe do SŠI DSA. 

Poplatky za ubytovanie: žiak, ktorý bude navštevovať SSOŠ DSA neplatí za ubytovanie žiadny poplatok, 
žiaci z iných škôl mesačný poplatok činí 20,00 EUR za ubytovanie . Ubytovanie a  stravovanie musia 
byť uhradené do 20. dňa aktuálneho mesiaca. Poplatky za mesiac september musia byť uhradené do 
20. septembra príslušného roka.   

Úhrady môžete realizovať bankovým prevodom, vyplníte v zápisnom lístku jedálne pri nástupe žiaka.  

Ubytovanie a strava: 4022110241 / 7500,  IBAN:   SK94 7500 0000 0040 2211 0241  

Tešíme sa na Vás, resp. na Vašu dcéru/syna a veríme, že budete s pobytom v SŠI DSA spokojní.  

   Informácie o nástupe na  SŠI DSA sa poskytnú na telef. čísle : 056 672 35 36 recepcia SŠI DSA,   
0903 641 332 Taššová Alžbeta, vychovávateľka . 


