Školský internát, Pekná cesta 4, 831 52 Bratislava 34

ŽIADOSŤ O PRIJATIE
Ţiadam o prijatie do Školského internátu (ďalej ŠI) na školský rok 2015/2016.
Súhlasím s výškou mesačného príspevku na náklady spojené s ubytovaním vo výške 50,- Eur.
V prípade prijatia sa zaväzujem, ţe budem plniť ustanovenia Školského poriadku ŠI.
Meno a priezvisko
Dátum a miesto narodenia
Rodné číslo

Číslo OP

Adresa bydliska + PSČ
Telefón
Názov a adresa školy
(šk.rok 2015/2016)
Forma štúdia (zakrúžkujte)

E-mail
Ročník :
4-ročné

pomaturitné

vyššie odborné

iné

Čestné vyhlásenie rodičov, resp. zákonného zástupcu ( do 18.roku veku ):
Vyhlasujem, ţe nepoznám prekáţku ( napr. zdravotnú ), pre ktorú by môj/a syn - dcéra*
nemohol/la bývať v ŠI a potvrdzujem, ţe prichádza z neinfekčného prostredia.
................................................
................................................
podpis rodiča, resp. zákonného zástupcu
V prípade prijatia ţiaka do ŠI Vás upozorňujeme na potrebu potvrdenia od ošetrujúceho lekára o zdravotnej
spôsobilosti pre umiestnenie dieťaťa v ubytovacom zariadení ( podľa Zákona č.596/2002 Z.z, § 13 h, ods.5 ),
bez ktorého nemôţe byť ţiak umiestnený v ŠI. Podrobnosti obdrţíte v Rozhodnutí o prijatí do ŠI.

Upozornenie žiadateľom :
1. Čitateľne vyplnenú prihlášku do ŠI zašlite na našu adresu.
2. Ubytovanie v ŠI sa poskytuje na základe písomného rozhodnutia riaditeľa ŠI
na dobu jedného školského roka.
3. Podaním prihlášky nevzniká nárok na prijatie ţiaka do ŠI. O výsledku rozhodnutia
riaditeľa ŠI budete písomne informovaní.
4. Ďalšie informácie môţete získať osobne, telefonicky (0944/927405 alebo 02/44883706),
e-mailom na adrese krupa-dm@krupa-dm.sk, alebo na www.krupa-dm.sk
* nehodiace sa prečiarknite
pokračovanie na druhej strane

Údaje o rodičoch, resp. zákonných zástupcoch :
otec

matka

meno a priezvisko
rok narodenia
telefón
email
poznámka *
* ak sa jedná o zákonného zástupcu ţiaka, prosím uveďte túto skutočnosť v poznámke

Údaje o súrodencoch - meno, rok narodenia

Údaje o rodičovi, ktorý neţije s rodinou ( zamestnávateľ, bydlisko, telefón ):

V prípade, ak rodičia alebo zákonný zástupca ţiaka nemajú telefón, uveďte meno a telefonický
kontakt na osobu, ktorej je moţné podať informácie :

