
 

 

Školský internát – Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01  Humenné 
 
 

Žiadame rodičov, aby svojimi podpismi zobrali na vedomie: 
1. Zákaz prinášať do ŠI cenné predmety ako napr.: 
• Mobilné telefóny, notebooky, fotoaparáty / len na vlastnú zodpovednosť / 
• väčšie sumy peňazí 
• elektrospotrebiče 
• drahé hudobné nástroje 
• drahú športovú obuv 
• potraviny podliehajúce skaze 
• predmety zo žltého kovu 
2. V prípade, že žiak (žiačka)  bude pristihnutý (á) pod vplyvom alkoholu, pri fajčení 

v priestoroch ŠI, alebo bude mať absenciu, bude podmienečne vylúčená z ŠI. Pri 
opakovanom porušení internátneho  poriadku bude z ŠI vylúčený (á). 

3. Povolený návrat od rodičov do ŠI je v nedeľu do 20.00 hod. 
4. Všetky škody spôsobené Vašim synom (Vašou dcérou) na izbovom zariadení, resp. vybavení 

ŠI budete p o v i n n ý   u h r a d i ť. 
5. Váš syn (Vaša dcéra) je povinný (á) udržiavať v izbe, v skrini čistotu a poriadok              

./ vychovávateľ je povinný tento poriadok kontrolovať - aj v neprítomnosti žiaka / 
6. Podľa výnosu MŠ SR v školskom internáte je zavedené samo upratovanie izieb žiakmi, ktoré 

je pre každého povinné a koná sa pravidelné podľa pokynov vychovávateľov. 
7. Mesačný poplatok za :                                                                                                        

-  ubytovanie je 16.00 €/mesiac –- túto sumu je potrebné uhradiť poštovou poukážkou vždy 
do 20. predchádzajúceho mesiaca                                                                                                                             
-  stravovanie  2.69 €/deň – raňajky –0.68 €, obed –1.12 €, večera –0.89 €.  - túto sumu je 
potrebné uhradiť poštovou poukážkou vždy do 25. predchádzajúceho mesiaca.    
Ubytovaný žiak je povinný odoberať celodennú stravu.  

8. Žiadame Vás, aby Váš syn (Vaša dcéra) navštívil (a) cez letné prázdniny zubného lekára vo 
Vašom obvode a mal (a) chrup v poriadku. 

9. P O Z O R ! 
Školský internát  neberie hmotnú zodpovednosť za žiadne odcudzené predmety, vrátane 
peňazí! 

 
Podpis  rodičov: 

 
 Prehlásenie rodičov 

 
 
Týmto čestne prehlasujeme, že náš syn (dcéra) ............................................... nar. .................. 
bytom ............................................................... nebol (a) v kontakte s infekčným ochorením, ani 
mu (jej) nebola nariadená ochranná karanténa okresným hygienikom. 
 
Podpisy rodičov: 


