vo Výchovnom programe Školského internátu, ktorý je aktuálne

Školský internát
Strednej odbornej školy lesníckej
Banská Štiavnica

dopĺňaný podnetmi zo strany študentov. Internát umožňuje žiakom
vhodné kultúrne a športové vyžitie – pracuje

Školský internát (ŠI-SOŠL) je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré

tu

zabezpečuje stredoškolskej mládeži študujúcej v SOŠL, ale aj žiakom

(basketbalový,

ostatných

volejbalový,

starostlivosť

SOŠ
v čase

výchovno-vzdelávaciu
mimo

vyučovania,

množstvo

záujmových

futbalový,
karate,

krúžkov
šachový,

stolnotenisový,

hokejbalový, florbalový. Je tu aj pomerne dobre vybavená posilňovňa.

ubytovanie a stravovanie. Svojou polohou je

Veľkému

situovaný na začiatku centra mesta. Výhodou

krúžok. Jeho súčasťou je aj rehabilitačná

záujmu

na

sa

teší sokoliarsky

polohy je krátka vzdialenosť ku všetkým

stanica

rekonvalescenciu

pernatých

SOŠ, ktoré sa nachádzajú v „Botanickej

dravcov a ich prípravu na návrat do prírody.

záhrade“ /približne

Študenti činnosťou v týchto krúžkoch a

5 minút chôdze/.

zariadeniach môžu plnohodnotne využívať svoj voľný čas. Voľný čas

Žiaci v našom ŠI

žiaci trávia aj v klube mládeže, v ktorom sa nachádza stolový futbal,
šípky, resp. spoločenské hry. Taktiež sa nachádza v klube aj televízor.

majú dobré možnosti na štúdium /5 študovní/,

Stravovanie

v ŠI-SOŠL

je

zabezpečené

ako aj na zmysluplné využívanie voľného

vlastnou kuchyňou, cena celodenného lístka

času.

je 2,99 €. Za ubytovanie platí žiak

V ŠI

posilňovňa,

sa

nachádza

stolnotenisová

telocvičňa,
miestnosť,

25 €/mesiac/trojposteľová izba

kinosála, zimné záhrady, sokoliarsky areál,

alebo 20 €/mesiac/štvorposteľová izba.

knižnica a počítačová miestnosť, ktorú môžu študenti využívať
k získaniu nových poznatkov z internetu, k písaniu seminárnych prác.
Internát je vybavený aj Wifi internetom na všetkých poschodiach. Žiaci
sú ubytovaní na izbách bunkových trojposteľových (súčasťou izby je
sociálne zariadenie) alebo štvorposteľových (sociálne zariadenie je
v rámci chodby). Výchovno-vzdelávacia činnosť študentov je zahrnutá

V šk.roku 2017/2018 máme ešte voľné miesta pre ubytovanie
dievčat aj chlapcov. V prípade Vášho záujmu, prosíme obratom poslať
prihlášku na našu adresu do 30. 05. 2017. O prijatí do nášho ŠI budete
písomne informovaný.

Zelená oáza skolaudovaná v r. 2008 slúži žiakom
k aktívnemu oddychu, súčasťou oázy je šachovnica, altánok
a ohnisko. S oázou susedí športové ihrisko, využívané
na streetbal, volejbal a futbal....
Adresa: Školský internát SOŠL
Mládežnícka č. 4
969 01 Banská Štiavnica
Tel/Fax: 045/691 15 11, 691 15 12
e-mail: sislsbs@gmail.com
Web: www.soslbs.sk
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