
 

 Školský 
internát 

SPOJENÁ ŠKOLA 
R o s i n s k á   c e s t a   4 
0 1 0 0 8   Ž i l i n a 

 

   
 

z r i a ď o v a t e ľ  

Číslo: 00024/2021/SŠZARO-K01 
Školský internát 
ako súčasť Spojenej školy  

Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina 
 

Kritériá pre prijímanie žiakov do školského internátu  
pre školský rok 2021/2022 

 
O prijatí žiaka do školského internátu (ďalej len „ŠI“) rozhoduje riaditeľ školy, ktorej súčasťou je 
školský internát 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 v znení neskorších predpisov na 
základe týchto kritérií prijímania žiakov do školského internátu pre školský rok 2021/2022: 
 
Počet prijímaných žiakov: 289 
Predpokladaný termín na podávanie žiadostí: do 25. júna 2021 

• Zasadnutie prijímacej komisie: 3 pracovné dni po ukončení predkladania žiadostí 
o prijatie do školského internátu 

• Rozhodnutie o prijatí do školského internátu je platné na aktuálny školský rok. 
• V prípade podania žiadostí po určenom termíne, budú žiadosti zaradené na koniec poradia, 

nezohľadňujúc určené kritériá prijímacieho konania v poradí podľa dátumu a času podania. 
• Riaditeľ školy si vyhradzuje právo, prednostne a mimo určeného poradia uchádzačov 

v prípade voľnej kapacity školského internátu, prijať do školského internátu žiakov Spojenej 
školy, Rosinská cesta 4, Žilina alebo uchádzačov zo sociálne znevýhodneného prostredia 
alebo z rodiny v hmotnej núdzi, žiakov stredných škôl z detských domovov, sociálnych 
zariadení a charitných centier na základe predloženia relevantných dokladov a na základe 
žiadosti o prijatie do školského internátu bez ohľadu na termín podania žiadosti. 

 
Presné termíny budú zverejnené na webovom sídle školy www.sportovaskolaza.sk alebo 

https://dmza.edupage.org podľa aktuálnej situácie 
 

ELEKTRONICKÁ ŽIADOSŤ o prijatie do školského internátu 
Pre presmerovanie na formulár žiadosti KLIKNITE TU 

 
PODMIENKY PRIJATIA V PRÍPADE DORUČENIA ŽIADOSTÍ PRESAHUJÚCICH 
KAPACITU ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU 
V prípade, že bude doručených viac žiadostí, ako je kapacita školského internátu, budú uchádzači 
prijímaní podľa nasledovných kritérií: 

1. Žiaci Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina. 
2. Žiaci ubytovaní v Školskom internáte pri Spojenej škole, Rosinská cesta 4, Žilina už v 

predchádzajúcom školskom roku, pri ktorých sa prihliadne na dodržiavanie vnútorného 
poriadku školského internátu. Ak bolo žiakovi v predchádzajúcom školskom roku uložené 
výchovné opatrenie (pokarhanie, podmienečné vylúčenie, viac ako dve upomienky za 
nezaplatenie ubytovania v ŠI ) jeho žiadosť o prijatie bude prijímacia komisia posudzovať 
individuálne. Do školského internátu nebude prijatý žiak, ktorý bol zo Školského 
internátu pri Spojenej škole, Rosinská cesta 4, Žilina vylúčený. 

http://www.sportovaskolaza.sk/
https://dmza.edupage.org/
https://forms.gle/mgEbHgDXU1ZmEqZE8
https://forms.gle/mgEbHgDXU1ZmEqZE8
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3. Žiaci stredných škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo z rodiny v hmotnej núdzi, 
žiaci stredných škôl z detských domovov, sociálnych zariadení a charitných centier na 
základe predloženia relevantných dokladov (potvrdenia z príslušných úradov). 

4. Pri prijímaní ďalších žiakov budú rozhodovať nasledovné pomocné kritériá v poradí: 
o štúdium v prvom ročníku strednej školy a súčasne vzdialenosť školského internátu 

viac ako 30 km od najbližšej zástavky dopravcu k miestu bydliska uchádzača určená 
na základe aplikácie „Google Maps“ a zložitosť spojov, 

o štúdium v strednej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, 
o súrodenecký vzťah uchádzača s už prijatým žiakom. Túto informáciu je 

nevyhnutné uviesť v Žiadosti o prijatie do ŠI v časti „Poznámka“, inak sa toto 
kritérium neuplatní.  

o štúdium v inom ročníku strednej školy a súčasne väčšia vzdialenosť školského 
internátu od najbližšej zástavky dopravcu k miestu bydliska uchádzača určená na 
základe aplikácie „Google Maps“ a zložitosť spojov, 

5. V prípade, že nebude možné o prijatí rozhodnúť na základe predchádzajúcich kritérií 
a pomocných kritérií, prihliadne sa na skladbu ubytovaných žiakov na jednotlivých 
poschodiach školského internátu. 

6. Študentom vysokých škôl poskytuje školský internát ubytovanie len po nenaplnení kapacity, 
v mimoriadnych prípadoch, krátkodobo a na základe súhlasu zriaďovateľa. 

 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
• Uchádzač môže byť ubytovaný v školskom internáte len na základe lekárskeho potvrdenia 

o vyhovujúcom zdravotnom stave, ktoré zákonný zástupca žiaka predloží pri nástupe na 
ubytovanie spoločne s dokladom o zaplatení za ubytovanie v mesiaci september. 

• Najneskôr do termínov uvedených vyššie je nevyhnutné podať kompletne vyplnenú 
ELEKTRONICKÚ žiadosť o prijatie do školského internátu, pričom rozhoduje dátum 
odoslania. 

• Výška poplatku na čiastočnú úhradu nákladov za ubytovanie a poplatku za stravovanie 
v školskej jedálni budú stanovene na základe platného všeobecne záväzného nariadenia 
Žilinského samosprávneho kraja platného k 1.9.2021. 

• Bližšie informácie dostanú záujemcovia o prijatie do školského internátu prostredníctvom 
e-mailu: emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk alebo na telefónnom čísle 0904 474 478 
(Mgr. Emília Berešíková, zástupkyňa riaditeľa pre školský internát). 

• Kritériá platia od 12.4.2021. 
• Kritériá pre prijatie žiakov do školského internátu boli prerokované v metodickom združení 

dňa 29.03.2021 a sú zverejnené na webovom sídle školy, ktorej súčasťou je školský internát 
www.sportovaskolaza.sk, resp. www.dmza.edupage.org.  

 
 
 
 
V Žiline dňa 01.04.2021       PaedDr. Peter Hruška, v. r.  

          riaditeľ školy 

mailto:emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk
http://www.sportovaskolaza.sk/
http://www.dmza.edupage.org/
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