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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POTRAVINÁRSKA CABAJSKÁ , 6 NITRA 949 12

ŠKOLSKÝ INTERNÁT
Tel.: 037/7720427, kl.127
E-mail: sosp@sosp.sk

ponúka ubytovanie
SOŠP spravuje dva internáty a to v sídle školy na Cabajskej 6 a v jej areáli na Cabajskej 10 v
lokalite Čermáň. Nachádza sa v širšom centre mesta Nitry – je v blízkosti železničnej a
autobusovej stanice. Školský internát Cabajská 6 je od januára 2017 v rozsiahlej rekonštrukcii. Z
toho dôvodu sa žiaci v školskom roku 2017/2018 ubytovávajú v školskom internáte Cabajská 10.
Školský internát Cabajská 10 ponúka ubytovanie pre chlapcov a dievčatá, ktorí budú študovať na
ktorejkoľvek strednej škole v Nitre a Gymnáziu Vráble. Jedným z hlavných kritérií prijatia do
školského internátu je vzdialenosť z miesta bydliska. V okolí internátu sa nachádzajú školy:
Stredná priemyselná škola stavebná, Gymnázium Golianova, Súkromné konzervatórium a vo
vzdialenosti 20 minút pešou chôdzou je Stredná zdravotnícka škola a Gymnázium Párovská.
Mestskou dopravou, ktorá má zastávku pred budovou školy, je možné dopraviť sa do ďalších
stredných škôl v Nitre.
Žiaci ubytovaní v ŠI môžu v plnej miere využívať športový areál školy. V rámci výchovno vzdelávacej činnosti vo voľnom čase majú k dispozícii telocvičňu, posilňovňu, tenisové kurty a
stolnotenisové miestnosti, ktoré využívajú na rôzne športové hry a pohybové aktivity pri hudbe.
V celom ŠI je možnosť pripojenia na WIFI.
Na kultúrno-spoločenských aktivitách využívame vlastný klavír, IKT. Navštevujeme kultúrne
podujatia rôzneho druhu, konané v meste Nitra (DAB, Synagóga, Galéria). Pravidelne
organizujeme besedy a prednášky s odborníkmi, v rámci tematiky prevencie sociálnopatologických javov. Uvedené výchovné aktivity sú v súlade s mravnou, spoločenskou, estetickou,
rodinnou a telesnou výchovou, ktoré sú súčasťou výchovného programu ŠI. V rámci kultúrnej
činnosti pravidelne organizujeme sezónne podujatia, vianočný večierok, maškarný ples,
veľkonočnú šibačku, majáles, záhradnú party, súťažné, vedomostné a zábavné kvízy.
Žiadosť o prijatie do internátu [PDF]
Cena za ubytovanie: na vyžiadanie
Strava: na vyžiadanie
Ubytovaní žiaci sú pred nástupom do ŠI povinní predložiť:
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti ubytovania v ŠI
- 2 ks fotografie
- visiaci zámok
- doklad o úhrade ubytovania a stravy

