
        SPOJENÁ ŠKOLA PAVLA SABADOŠA INTERNÁTNA 
                                   Duklianska 2, 080 76 Prešov 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

     Vážení rodičia, 

 

     poskytujeme Vám prvé informácie k novému školskému roku 2017/2018.  

 

 

PRÍCHOD ŽIAKOV DO ŠKOLY: 

1. Žiaci nastúpia dňa 4. 9. 2017 (pondelok) o 8.00 hod. 

2. Pri príchode je potrebné odovzdať potvrdenie od lekára o bezinfekčnosti dieťaťa (deti MŠ + 

internátni žiaci), ktoré nesmie byť staršie ako 3 dni. 

3. Pokiaľ žiak nemôže nastúpiť v určenom termíne (z dôvodu choroby), včas to škole oznámte! 

4. Ak Vaše dieťa trpí nejakou chronickou chorobou, alergiou, ak dieťa dlhodobo užíva lieky, je potrebné 

priniesť  potvrdenie od lekára o danom stave dieťaťa. 

5. Lieky a odkazy týkajúce sa zdravotného stavu dieťaťa musia rodičia odovzdať priamo zdravotníčke 

školy. 

 

Pri príchode oznámte zdravotníčke školy všetky zmeny týkajúce sa ošetrujúceho lekára Vášho dieťaťa, 

zmenu zdravotnej poisťovne, čísla telefónu (pevnej linky domov, príp. mobilného telefónu) pre prípad 

potreby oznámenia ochorenia Vášho dieťaťa. 

 

 

ŽIACI  NAVŠTEVUJÚCI  ŠKOLSKÝ  KLUB  DETÍ : 

 

1. Poplatok  na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v ŠKD činí 6,- €/mesiac 

(súrodenci 3,- €/žiak). 

 

2. Príspevok je potrebné uhrádzať bezhotovostným prevodom prostredníctvom zadania trvalého príkazu 

z účtu v banke.   

Prosíme vás o úhradu príspevku za ŠKD pravidelne v mesačných platbách na daný mesiac, alebo 

o úhradu príspevku v dvoch splátkach: 

1. splátka :  24,-€ - najneskôr do 30.9.2017      za mesiace: september – december 2017 

2. splátka :  36,-€ - najneskôr do 28.2.2018     za mesiace: január – jún 2018 (platiť až od 1.1.2018) 

     

 Číslo účtu na úhradu príspevku za ŠKD:  

                                                       IBAN: SK56 8180 0000 0070 0026 7719 

                                                      Variabilný symbol:  50 

                             Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko žiaka, ŠKD 16 (do 31.12.2017) 

                                                                             Povinný údaj! -  ŠKD 17 (od 1.1.2018) 

 

3. Tento poplatok neplatia rodičia, ktorí: 

a,  sú v hmotnej núdzi – a predložia sociálnej pracovníčke školy do 15. augusta 2017 „Potvrdenie o 

poberaní  dávky v hmotnej núdzi“, 

 



b, majú nízky príjem – a podajú „Formulár na posúdenie príjmu na účely dotácie“ na ÚPSVaR 

v mieste trvalého bydliska v termíne od 1. augusta - do 10. augusta 2017 a dieťa bude v zozname 

na dotácie + predložia o tom škole potvrdenie, 

c,  predložia škole  - za svoje dieťa „Rozhodnutie o poberaní sirotského dôchodku“ zo Sociálnej 

poisťovne (najneskôr pri nástupe žiaka do školy dňa 4. 9. 2017).  

  

Zároveň k týmto dokladom je potrebné predložiť  „Žiadosť o odpustenie príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov spojených s činnosťou v ŠKD“ (najneskôr pri nástupe dieťaťa do školy dňa 4. 9. 

 2017)  

 

4. Príspevok na materiálne zabezpečenie ŠKD vo výške 60,-€ ročne (súrodenci 30,- €). Príspevok 

je potrebné uhradiť jednorazovou platbou do konca septembra 2017, alebo v dvoch splátkach (1. 

splátka do konca septembra 2017, 2. splátka do konca januára 2018). Tento poplatok neplatia 

rodičia, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v bode 3. 

    Č. účtu na úhradu príspevku na materiál. zabezpečenie:  

                           IBAN:  SK15 8180 0000 0070 0026 7778  

                           Variabilný symbol: 50 

                                 Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko žiaka, ŠKD 16 (do 31.12.2017) 

                                                                                       Povinný údaj! -  ŠKD 17 (od 1.1.2018) 

 

5.  Žiaci môžu do ŠKD prichádzať ráno od 6,30 z ŠKD; po vyučovaní odchádzať do 14,00h.,   

o 15,00 h. a od 16,00 h. priebežne do ukončenia prevádzky ŠKD. Prevádzka ŠKD v pondelok – 

štvrtok do 17,00 h., v piatok do 16,30 h. Odchody v inú dobu narúšajú plynulý priebeh výchovnej 

činnosti  ŠKD, t. j. 14,00 h. – 15,00 h. záujmová činnosť; 15,00 h. – 16,00 h. príprava na 

vyučovanie a písanie domácich úloh. 

 

 

 

STRAVOVANIE ŽIAKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI: 

 

1. V prípade záujmu o stravovanie Vášho dieťaťa v našej školskej jedálni je potrebné p. vedúcej školskej 

jedálne podať vyplnenú „Prihlášku na stravovanie – „Evidenčný list“.  

Túto prihlášku  si môžete stiahnuť z webovej stránky školy www.spojenaskola.info,  vyplniť v pohodlí 

domova a následne ju doručiť do školskej jedálne v období od 21. 8. 2017 do 31. 8. 2017, najneskôr pri 

nástupe dieťaťa do školy dňa 4. 9. 2017. 

2. Peniaze za stravu na mesiac september 2017 je potrebné poukázať bezhotovostne na bankový účet školy 

(nižšie uvedený) najneskôr do 20. 8. 2017, aby ste mali mesiac september vyplatený. 

3. Strava musí byť zaplatená vždy do 25-teho dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza 

kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa strava poskytuje (t. j. mesiac vopred)! 

4. V prípade neprítomnosti dieťaťa v škole je potrebné stravu odhlásiť najneskôr do 8.00 hod. ráno v daný 

deň,  v opačnom prípade nebude na tento deň neprítomnosti strava odhlásená. 

5. Preplatky na stravnom budú vrátené v mesiaci júl na konci školského roka na Váš bankový účet. 

6. Prosíme Vás, aby ste uprednostnili bezhotovostnú platbu za stravu zadaním trvalého príkazu z účtu 

v banke (na 10 mesiacov).  

7. Paušálna suma mesačného stravného pre  žiakov :    ZŠ I. stupeň – 20,- €,                      

Bližšie informácie o konkrétnych sumách pre jednotlivé kategórie Vám poskytne vedúca školskej jedálne -      

t. č. 051/748 14 90, 051/771 13 60, prípadne sú uvedené na webovej stránke školy. 

 

http://www.spojenaskola.info/


 
 

 

Číslo účtu na úhradu stravy:   IBAN:                               SK12 8180 0000 0070 0026 7735 

                                                Variabilný symbol:         rodné číslo dieťaťa 

                                                Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa (povinný údaj) 
 

 

 

       Prosíme všetkých rodičov o vzájomnú spoluprácu v priebehu celého školského roka, aby sme mohli 

prácu školy rozvíjať v tvorivej atmosfére, ktorá prispeje k vyššej kvalite pedagogickej aj odbornej činnosti 

nášho zariadenia. To je spoločné prianie nás všetkých. 

 

     Tešíme sa na stretnutie s Vami pri otvorení školského roka. 

 

     S úctou 

 

 

                                                                             Mgr. Peter Borovský 

                                             riaditeľ školy 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

TEL: 051/7711360  EMAIL:    BANKOVÉ SPOJENIE:  IČO: 

FAX: 051/7710560  zsisp@zsdukpo.edu.sk      42037425 

mailto:zsisp@zsdukpo.edu.sk

