
Školský internát pri Strednej odbornej škole veterinárnej, Drážovská 14, Nitra 

 
Kritéria pre prijatie žiakov do školského internátu 

pre šk. rok 2018/2019 
 

1. Kapacita školského internátu pri SOŠV je 235 lôžok. 
 

2. Žiaci, ktorí chcú byť v šk. roku 2018/2019 ubytovaní v školskom internáte, si musia podať 
žiadosť o ubytovanie do 04.06.2018. V prípade doručenia žiadosti o prijatie po tomto termíne 
bude uchádzač prijatý len v prípade nenaplnenia kapacity školského internátu. 
 

3. Školský internát pri SOŠ veterinárnej si vyhradzuje právo neubytovať uchádzačov, ktorí boli 
v školskom roku 2017/2018 podmienečne vylúčení, vylúčení z ubytovania v školskom 
internáte, alebo im bolo udelené výchovné opatrenie. 
 

4. V prípade, že bude doručených viac žiadostí, ako je kapacita školského internátu, budú 
uchádzači prijímaní podľa týchto kritérií: 

a) Prednostne budú prijatí žiaci SOŠ veterinárnej, Drážovská 14,  Nitra. 

b) Rozhoduje  vzdialenosť obce trvalého pobytu do mesta Nitra. Pri rovnakej vzdialenosti 
rozhoduje zložitosť dochádzky a nadväznosť spojov. 

c) Pri prijímaní žiakov ubytovaných v internáte už v školskom roku 2017/2018 sa prihliadne 
na dodržiavanie školského poriadku počas celého školského roka, bodové hodnotenie 
žiaka, správanie a aktivitu žiaka, zapájanie sa do internátnych akcií, reprezentáciu školského 
internátu, pravidelnú úhradu platieb za ubytovanie a stravu. 

d) Uprednostnený bude uchádzač, ktorého rodičia alebo zákonný zástupca platili načas 
v predchádzajúcom školskom roku náklady na ubytovanie v školskom internáte.  

e) Uchádzač môže byť ubytovaný v školskom internáte  len na základe lekárskeho  potvrdenia 
o vyhovujúcom zdravotnom stave, ktoré rodičia žiaka doručia pri nástupe do školského 
internátu spoločne s dokladom o zaplatení za ubytovanie v mesiaci september. V prípade, 
že rodičia žiaka nesplnia túto požiadavku, ponúkneme voľné miesto ďalšiemu žiakovi. 

f) V prípade, že počas roka budú zistené závažné skutočnosti ohľadom zdravotného stavu 
žiaka, jeho ďalšie ubytovanie v ŠI bude prehodnotené. 

 
5. Rozhodnutie o prijatí do školského internátu bude novým uchádzačom 1. ročníka doručené 

poštou po zasadnutí prijímacej komisie, ktorá sa bude konať 13.06.2018. Zoznam žiakov 
prijatých na ubytovanie v školskom roku 2018/2019 bude zverejnený na nástenke v školskom 
internáte. Žiaci vyšších ročníkov si rozhodnutie o prijatí prevezmú osobne u svojich 
skupinových vychovávateľov. 

Neprevzaté rozhodnutia nebude škola žiakom zasielať domov. 

6. Kritéria na prijatie žiakov do školského internátu boli prerokované a schválené pedagogickou 
radou ŠI dňa  23.05.2018.  

 
V Nitre, 23.05.2018      Mgr. Edita Križanová 

              riaditeľka SOŠV     


