
Upozornenie pre prijatých žiakov a ich zákonných zástupcov do 1. 
ročníka školského roku 2022/2023 na SPŠS, Veľká okružná 25, Žilina 

Naša škola nemá v areáli školy jedáleň s kuchyňou a  nemáme ani vlastný internát. 

 

Stravovanie našich žiakov a zamestnancov školy  je zabezpečené v školskej jedálni 

Gymnázia na ul. Veľká okružná 22, Žilina, ktorá sa nachádza neďaleko našej školy 

( asi 150 m od školy). 

Podľa VZN Žilinského samosprávneho kraja č.15/2008 a schváleného dodatku 

č. 5, ktorý je pre nás záväzný, je cena obeda pre ŠTUDENTOV 1,56 €. 

 

Kontakt: 

Školská jedáleň 

Veľká okružná 22, Žilina, 010 01 

Telefón: 041 5625432, Účet: 5600083180/5600 

Email: jedalen@gvoza.sk,      www.gvoza.sk 

 

Ubytovanie - vzhľadom na obmedzenú  kapacitu ubytovacích možností na školských 

internátoch v školskom roku 2022/2023  je potrebné, aby zákonný zástupca žiaka, 

IHNEĎ po prijatí žiaka na našu školu prejavil záujem o ubytovanie na jednom zo 

školských internátoch , s ktorými má naša škola už zabehnutú viacročnú  spoluprácu. 

Podrobné informácie o kritériách prijímania žiakov na školské internáty, ako aj 

spôsobe prihlasovania nájdete na jednotlivých webových adresách, ktoré sú uvedené 

pri školských internátoch. 

Je to : 

 Školský internát pri Strednej športovej škole na Rosinskej ceste 4, Žilina 
Kontakt:    
Mgr. Emília Berešíková, zástupkyňa RŠ (školský internát) 
emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 
č.t.: 0918370885 
 

 Školský internát pri Strednej zdravotníckej škole, Hlboká 23, 01001 Žilina 
Kontakt: 

sekretariat@szszilina.sk 

 Školský internát pri Strednej odbornej škole stavebnej, Tulipánová 2,  

011 62 Žilina 

           Kontakt: 

           Mgr. Magdaléna Gašová, ZR VMV,  gasova@sosstavebna.sk, 

           tel.č.: 0908 914 076 
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 Školský internát pri SOŠD, Rosinská cesta 2, 01008 Žilina 

Vedúca vychovávateľka ŠI: Mgr. Mariana Winklerová 
Telefón: 041/202 8859          Mobil: +421905695188 
E-mail: mariana.winklerova@sosdza.sk 

A ďalšie možnosti v prípade, že nebude Vašej žiadosti vyhovené: 

 

 Školský internát pri Gymnáziu sv. Františka z Assisi, J.M. Hurbana, Žilina 

https://www.gsf.sk/kontakt/ 

Žiadosť o prijatie do školského internátu a vyhlásenie rodičov je potrebné 

doručiť na sekretariát školy vždy do 31. mája. 

Kontakt školský internát:   +421918591644 

 Školský internát pri SOŠ sv. Jozefa Robotníka ; Saleziánska 18, 010 01 

Žilina  

tel.: 041 / 723 41 02 

https://www.sjoroza.sk/a/skolsky-internat-si 

Prihlášku do ŠI podávajú rodičia, zákonný zástupca, alebo plnoletý žiak na 

predpísanom tlačive, ktoré je možné si vyzdvihnúť osobne na ŠI do 15. júna. 

https://www.sjoroza.sk/a/na-

stiahnutie?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQxMTQmc3VicGFnZT0z 

 

 Školský internát pri Strednej priemyselnej škole informačných 

technológií Kysucké Nové Mesto, Nábrežná 1325 

http://internatspsit.sk/ 

http://internatspsit.sk/dokumenty/ 

 

 Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2036 08 Martin – Priekopa,  

Kontakt: Mgr. Miroslav Dupkala, tel.č.: 0948 220 285 

http://www.sosd.sk/skolsky_internat.htm 
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