
 
  

 

             Stredná odborná škola technológií a remesiel 
                 Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava 

 
 

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU 

  

Názov školského internátu:       Školský Internát pri SOŠ TaR, Ivanská cesta 21, Bratislava, 823 75 

Žiadam o prijatie do školského internátu na školský rok:........................../................................ 

                           ............................................................

          podpis žiadateľa 

Údaje o žiakovi 

Meno a priezvisko: E-mail: 

Dátum narodenia:                            Miesto narodenia: Rodné číslo: 

Presná adresa bydliska, PSČ: Tel. kontakt žiaka: 

Číslo občianskeho preukazu:                                                                       

Názov školy odkiaľ prichádza: 

Názov školy, ktorú bude navštevovať: Študijný odbor: Ročník: 

Vzdialenosť z miesta bydliska do miesta školského internátu v km: 

Záľuby, záujmy:  

Ubytovanie počas soboty a nedele: 
 

 

Prehlasujem, že žiak nemá sociálno-patologické problémy, poruchy v správaní, komunikácii, 

spolunažívaní, infekčné ani iné ochorenie, ktoré by nepripúšťalo pobyt v školskom internáte. 

 

                                                                                                    ........................................................... 

                                                                         Dátum a podpis zákonného zástupcu                        
                         alebo plnoletého žiaka 



 
  

 

             Stredná odborná škola technológií a remesiel 
                 Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava 

 
 

Súrodenci: 

Meno: Vek: Meno: Vek: 

    

    

    

    

    

 

 Matka: Otec: 

Meno a priezvisko:   

Povolanie:   

E-mail:   

Tel. kontakt:   

 

Ak nebýva žiak s rodičmi, uveďte kontaktnú osobu, u neplnoletého žiaka zákonného 
zástupcu: 

Meno a priezvisko: 

Príbuzenský vzťah: 

Bydlisko: 

Tel. kontakt: E-mail: 

 

Upozornenie žiadateľom: 

1. Ubytovanie v školskom internáte sa poskytuje žiakom na dobu jedného školského roka. Po prijatí do 

školského internátu je žiak povinný plniť podmienky stanovené školským  poriadkom školského 

internátu. 

2. Vyplnený formulár žiadosti o prijatie do školského internátu zašlite na adresu Školský internát pri SOŠ, 

Ivanská cesta 21, Bratislava, 823 75. Žiadosť je potrebné vyplniť čitateľne, kompletne s uvedením 

dátumu a podpisom žiadateľa.  

3. O výsledku Vašej žiadosti budete písomne vyrozumení. Súčasne Vám pošleme pokyny o nástupe do 

školského internátu. 

4. V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom znení a zákona č. 245/2008 Z. z. v platnom znení sa osobné 

údaje spracúvajú a používajú podľa platnej legislatívy pre školské zariadenia. 

Info: tel. 02/48 204 214, 02/48 204 237, 02/48 204 242, 02/48 204 259, mobil 0917 586 470,  
email : axamit@sostar.sk, web  stránka : www.sostar.sk 

 
Vyjadrenie vychovávateľa k prijatiu žiaka do školského internátu:         súhlasím / nesúhlasím 
(len u žiaka, ktorý bol ubytovaný v ŠI v predchádzajúcom šk. roku)    (nehodiace prečiarknite) 
 
 

                      

            Podpis vychovávateľa 

mailto:axamit@sostar.sk
http://www.sostar.sk/

