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Informácie pre zákonných zástupcov ubytovaných študentov v
ŠI pri SPŠ elektrotechnickej v Prešove
Príchody a odchody žiakov ubytovaných v školskom internáte (ŠI)
•
Príchod v nedeľu od 15.00 do 21.30 hod. alebo v pondelok od 6.00 do 7.45 hod. Príchod v pondelok je potrebné
nahlásiť telefonicky alebo písomne, ak pôjde o opakovaný príchod
•
Odchod je v piatok do 16.00 hod.
Režim dňa ubytovaných študentov
Raňajky: 7.00 – 7.45
Obed: 12.00 – 14.45
Večera: 17.30 – 18.00
•
06.45
budíček
•
06.45 – 07.30
osobná hygiena, upratovanie izieb a buniek
•
07.30 – 08.15
kontrola a bodovanie izieb
•
07.10
vyučovanie – nultá, prvá, druhá, ... hodina až do ukončenia vyučovania
•
08.00
vyučovanie – prvá, druhá, tretia, ... hodina až do ukončenia vyučovania
•
do 16.00
osobné voľno študentov
•
16.00 – 17.30
príprava na vyučovanie, výchovná činnosť l.
•
18.00 – 20.00
príprava na vyučovanie, výchovná činnosť ll.
•
20.00 – 21.30
osobné voľno študentov (vychádzky – podľa výsledkov bodovania)
•
21.30 – 22.00
príprava na večierku, osobná hygiena
•
22.00
večierka
•
22.00 – 06.45
nočný kľud
Poplatky v ŠI
•
Poplatok za ubytovanie vo výške 20,00 € sa uhrádza vždy mesiac dopredu do 15. dňa v mesiaci prevodom na účet
č. SK46 8180 0000 0070 0051 6316, variabilný symbol (VS): dátum narodenia, konštantný symbol (KS) 0558 alebo vo výške
80,00 € za 1. polrok. Poplatok za 2. polrok školského roka je možné uhradiť až v januári v minimálnej výške 40,00 € (január,
február) alebo vo výške 120,00 €.
•
Poplatok za stravu je potrebné uhradiť podľa pokynov, ktoré ste dostali z centrálnej vývarovne jedál
Zakázané činnosti v ŠI
•
V súlade s Vnútorným poriadkom ŠI je v školskom internáte zakázané fajčiť a požívať alkoholické a iné návykové
látky. Ak dôjde k porušeniu tohto zákazu, bude žiak podmienečne vylúčený alebo vylúčený zo ŠI podľa Čl.4, bodu 2 a 3
Vnútorného poriadku ŠI
Hygienické a zdravotné zásady
•
Každý žiak je povinný dodržiavať osobnú hygienu a všetky hygienické pravidlá ŠI
•
O poriadok na izbách sa žiaci starajú sami podľa rozpisu služieb. Posteľná bielizeň sa vymieňa každé tri týždne, ak
má niektorý žiak vlastnú posteľnú bielizeň, berie si ju vyprať domov
Upozornenie
•
ŠI nezodpovedá za stratu alebo odcudzenie osobných vecí, preto sa neodporúča nosiť do ŠI cenné veci (vyššiu sumu
peňazí, retiazky, drahá technika a pod.). V prípade potreby je možné uložiť si peniaze u vychovávateľov. Tieto peniaze si
môže žiak vybrať kedykoľvek podľa vlastnej potreby
•
Ubytovanie v školskom internáte sa poskytuje žiakom na dobu jedného školského roka. Po prijatí do školského
internátu je žiak povinný plniť podmienky stanovené Vnútorným poriadkom
•
Podaním žiadosti o prijatie do školského internátu nevzniká nárok na prijatie žiaka
Kontakty
•
Telefónne kontakty: Školský internát: 051/77 330 63, Školská jedáleň: 051/77 111 01
•
Riaditeľ školy a školského internátu: Ing. Slavomír Kožár, MBA
kozar@spse-po.sk
•
Zástupca riaditeľa školy a školského internátu: Ing. Bohuš Popík, MBA
popikb@spse-po.sk
•
Vychovávateľ – vedúci PK: Mgr. Tomáš Bosák
bosak@spse-po.sk
•
Vychovávateľka: Mgr. Viera Barjaková
barjakova@spse-po.sk
•
Vychovávateľka: Ing. Henrieta Mihaliková
mihalikova@spse-po.sk
•
Vychovávateľka: Iveta Vinklerová
vinklerova@spse-po.sk

