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Školský internát 
ako súčasť Spojenej školy  

Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina 

 

Kritériá pre prijímanie žiakov do školského internátu  

pre školský rok 2021/2022  

po ukončení riadneho prijímacieho konania  
 

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 po ukončení riadneho prijímacieho konania 

a následného uvoľneného miesta do školského internátu pre školský rok 2021/2022: 

 

V prípade, že sa po ukončení riadneho prijímacieho konania uvoľní ubytovacia kapacita v školskom 

internáte postupuje sa podľa nasledujúcich kritérií, zohľadňujúc v prvom rade skladbu žiakov na 

jednotlivých poschodiach (chlapci/dievčatá) a následne v poradí:  

1. žiaci Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina, 

2. 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), 

3. žiaci podľa miesta, na ktorom sa umiestnili v rámci poradia riadneho prijímacieho konania, 

4. žiaci, ktorí si podali prihlášku až po ukončení prijímacieho konania (po 25.06.2021), okrem 

žiakov podľa bodu 1 a 2. 

 

Informácie sú zverejnené na webovom sídle školy www.sportovaskolaza.sk alebo 

https://dmza.edupage.org  

 

ELEKTRONICKÁ ŽIADOSŤ o prijatie do školského internátu 

Pre presmerovanie na formulár žiadosti KLIKNITE TU 

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 prípade nového uchádzača je dôležité podať kompletne vyplnenú ELEKTRONICKÚ 

žiadosť o prijatie do školského internátu. 

• 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 30.08.2021. 

• Kritériá pre prijatie žiakov do školského internátu boli prerokované v metodickom združení 

dňa 27.08.2021 a sú zverejnené na webovom sídle školy, ktorej súčasťou je školský internát 

www.sportovaskolaza.sk, resp. www.dmza.edupage.org.  

 

V Žiline dňa 27.08.2021       PaedDr. Peter Hruška, v. r.  

          riaditeľ školy 
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