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STRAVOVANIE v školskej jedálni
PRIHLÁSENIE

Objednávka stravy (raňajky, desiata, obed, olovrant príp. večera):
vyplnením tlačiva „OBJEDNÁVKA STRAVY“, odovzdať do 10. až 15. dňa v mesiaci
vopred
20. dňa Vám budú doručené šeky na úhradu
stravu uhradíte VOPRED do 28. dňa v mesiaci (poštovou poukážkou, trvalým príkazom,
HB)
na základe potvrdenia o zaplatení Vám budú vydané stravné lístky – posledné 3
pracovné dni v mesiaci
ak stravu platíte paušálne, vyúčtovanie Vám urobíme v septembri a peniaze zašleme
na účet.

Pri strate stravných lístkov (SL) náhradné nevydávame.

ODHLÁSENIE

Odhlásiť zo stravy sa môžete deň vopred do 8:00 hod. osobne alebo na tel. č.: 0908 770 756

Podmienkou platnosti odhlásenia je odovzdanie odhlásených stravných lístkov v tom mesiaci,
ktorého sa odhlásenie týka.

Odpočet za odhlásené SL sa vykoná o dva mesiace.

Pozn.:
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pri odhlasovaní sa nespoliehajte na spolužiakov (často zabudnú)
ak máte prax mimo školu, nezabudnite si odhlásiť stravu, ktorú máte nahlásenú počas
odborného výcviku.

Aktu&aacute;lny JL

Súkromný školský internát EDUCO
Adresa: 029 01 Námestovo - Slanická osada
Vedúca súkromného školského internátu: Mgr. Darina Metesová
Telefón: +421 (43) 552 2742, mobil: +421915151179
E-mail: ubytovanieslanicasi@gmail.com

Výchova mimo vyučovania je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Škola má svoj vlas
tný školský internát
, ktorý tvorí súčasť komplexu škôl v Slanickej osade. Je umiestnený na brehu Oravskej
priehrady, v atraktívnej turistickej oblasti, v horskom prostredí. V školskom internáte majú žiaci
možnosť bohatého mimoškolského vyžitia v športovej a kultúrno-spoločenskej oblasti, formou
práce v záujmových krúžkoch, ktoré vedú skúsení pedagogickí pracovníci. Výchovnú činnosť
zabezpečujú kvalifikovaní vychovávatelia. V školskom internáte uplatňujeme tvorivo-humanitný
model výchovy a vzdelávania. Pre žiakov vo voľnom čase je k dispozícií telocvičňa, sauna,
posilňovňa, tenisové, volejbalové a futbalové ihrisko. Keďže školský internát je v horskom
prostredí, žiaci majú možnosť turistických vychádzok a aktívneho oddychu v zdravom prostredí.
Pre každú výchovnú skupinu je spoločenská miestnosť vybavená televízorom. Žiaci majú
prístup na internet na izbách cez WIFI pripojenie. Ubytovanie je v dvoj a trojposteľových izbách
bunkového typu. Každá bunka má svoje hygienické zariadenie. Školský internát zabezpečuje
výchovnú činnosť pre žiakov tiež počas sobôt a nedieľ, aj so zabezpečenou stravou.
Školský internát ponúka ubytovanie pre žiakov, ktorí študujú na stredných školách v
Námestove.

Cena ubytovania pre žiakov je 13,50 € na mesiac.
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Ubytovacia kapacita školského internátu:
160 miest ( 5 dvojpostelových izieb, 147 miest v bunkách, 1 apartmán).

Vybavenie izieb :

- izby v bunkách sú vybavené hygienickým zariadením so sprchou (2 a 3 posteľová izba majú spolo
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- v trojposteľových izbách je možné využitie štvrtej postele vo forme prístelky

- v dvojposteľových izbách možnosť využitia rozkladacieho kresla vo forme prístelky

- dvojposteľové izby (sólo) sú vybavené hygienickým zariadením so sprchou, televíznym prijímačom

- približne na 30 osôb je jedna spoločenská miestnosť vybavená tel
- internetové pripojenie pomocou WIFI

Ubytovanie podľa dohody s klientom zabezpečí školský internát. Ceny ubytovania a stravy sú
podľa cenníka (platný od 1. júla 2020)
alebo na základe vopred dohodnutých cien. K ubytovanieu účtujeme 0,33 € mestský
poplatok: 1 osoba/1 noc.
JÚL, AUGUST 2020
nad 3 noci
Dvojposteľová izba v bunke 24,00 €/2osoby/noc
Trojposteľová izba v bunke 36,00 €/2osoby/noc
Štvorposteľová izba v bunke 60,00 €/4osoby/noc
Dvojposteľová izba sólo
30,00 €/2osoby/noc
Apartmán (trojposteľový)
60,00 €/3osoby/noc

1 - 2 noci
30,00 €/2osoby/noc
45,00 €/3osoby/noc
75,00 €/4osoby/noc
40,00 €/2osoby/noc
75,00 €/3osoby/noc
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