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Stredná odborná škola Ostrovského 1, 040 01 Košice
– školský internát
Dodatok č.1
k smernici č. 2017/94/001
Smernica o prijímaní žiakov do školského internátu (ŠI)
3. Kritériá pre prijatie žiakov, ktorí boli ubytovaní v školskom
internáte v predošlom školskom roku

Číslo
Za správnosť
smernice zodpovedá
Za dodržiavanie
smernice zodpovedá
Platnosť smernice
pre obdobie od
Schválil

2018/155/001
Mgr. Danica Cibulová
Mgr. Danica Cibulová, Ing. Zuzana Lukáčová

19.03.2018
Ing. Elena Tibenská

Týmto dodatkom sa Smernica č. 2017/94/001 mení nasledovne:
DRUHÁ ČASŤ Čl. 1 Skladba prijímaných žiakov
sa text

„Školský internát prijíma:
a) prednostne vlastných žiakov (chlapcov a dievčatá), s miestom trvalého bydliska nad 30
km,
b) žiakov, ktorí boli už v školskom internáte ubytovaní,
c) následne (v rámci kapacitných možností) ostatných žiakov stredných škôl (SŠ) v
zriaďovateľskej pôsobnosti KSK,
d) žiakov SŠ iných zriaďovateľov,
e) študentov pomaturitného štúdia, (po umiestnení všetkých záujemcov zo SŠ),
f) študentom vysokých škôl a dospelým osobám ubytovanie školský internát poskytuje
len v mimoriadnych prípadoch, krátkodobo, na základe súhlasu zriaďovateľa.“
nahrádza

„Školský internát prijíma:
a) prednostne vlastných žiakov (chlapcov a dievčatá), s miestom trvalého bydliska nad
50 km,
b) žiakov, ktorí boli už v školskom internáte ubytovaní,
c) následne (v rámci kapacitných možností) ostatných žiakov stredných škôl (SŠ) v
zriaďovateľskej pôsobnosti KSK,
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d) žiakov SŠ iných zriaďovateľov,
e) študentov pomaturitného štúdia, (po umiestnení všetkých záujemcov zo SŠ),
f) študentom vysokých škôl a dospelým osobám ubytovanie školský internát
poskytuje len v mimoriadnych prípadoch, krátkodobo, na základe súhlasu
zriaďovateľa.
Ostatné ustanovenia smernice a prílohy č. 1 a 2 ostávajú týmto dodatkom nezmenené,
ostávajú v platnosti.
Zmeny Dodatku č. 1 nadobúdajú účinnosť dňom 19.03.2018.

Ing. Elena Tibenská
riaditeľka
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Príloha č. 3

Školský internát pri SOŠ Ostrovského 1, 040 01 Košice
Kritériá pre prijatie žiakov,
ktorí boli ubytovaní v školskom internáte v predošlom školskom roku
Výchovno-vzdelávacie výsledky
1. Správanie:
od 0 do 5 bodov
2. Aktivity v záujmových útvaroch (školských i mimoškolských):
Každá aktivita 1 bod
3. Reprezentácia ŠI v rôznych druhoch súťaží:
2 body/každá
4. Zapojenie sa do náborových aktivít SOŠ:
Získanie nového žiaka k štúdiu na škole - 2 body za každého
5. Mimoriadny čin, aktivita:
5 bodov
6. Vzdialenosť miesta bydliska od ŠI:
od 50 do 65 km

2 body

od 66 do 85 km

3 body

od 86 do 100 km

4 body

nad 100 km

5 bodov

7. Zapájanie sa do výchovno-vzdelávacích aktivít výchovnej skupiny a ŠI:
od 0 do 5 bodov
8. Prístup k študijným povinnostiam, príprava na vyučovanie:
od 0 do 5 bodov
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9. Priebežné udržiavanie poriadku a čistoty v školskom internáte a jeho okolí, na
izbe, v osobných veciach:
od 0 do 5 bodov
10. Umiestnenie sa v súťaži o najlepšiu izbu v poriadku a čistote:
1. miesto

5 bodov

2. miesto

3 body

3. miesto

2 body

11. Zapájanie sa do brigádnických aktivít školského internátu:
2 body/každá aktivita
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