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Žiak sa dobrovoľným rozhodnutím bývať v školskom internáte/ŠI/ zaväzuje 

riadne dochádzať do ŠI, riadiť sa jeho pokynmi a školským poriadkom. V 

záujme naplnenia práva na výchovu a vzdelanie školský internát zabezpečí 

svoj vnútorný chod, organizáciu života žiakov a podmienky pre optimálne 

medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v internáte bol maximálne efektívne 

využitý z hľadiska výchovy a mimoškolskej činnosti. 

 

 

 

 

I. 

Úvod 
 

 Školský internát je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje výchovu  

v čase mimo vyučovania, prípravu žiakov na vyučovanie, ubytovanie žiakov školy a 

stravovanie. Školský internát svojím výchovným programom nadväzuje na výchovno-

vzdelávaciu činnosť školy v čase mimo vyučovania a úzko spolupracuje s rodinou žiaka. 

Vytvára podmienky pre uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov žiakov 

prostredníctvom mimoškolských aktivít. 

 Vnútorný poriadok školského internátu vychádza zo Školského zákona č. 245/2008 

Z.z. o výchove a vzdelávaní , z Vyhlášky č. 236/2009 Z.z. Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky o školskom internáte a z Metodického usmernenia č. 12/2010-R o uložení opatrení 

vo výchove žiakom v školských internátoch.   

 Pobyt v školskom internáte sa riadi zásadami dobrovoľnosti, slušnosti a disciplíny. 

Žiaci voči sebe sú tolerantní, priateľskí, navzájom si pomáhajú. Starší žiaci sú ohľaduplní 

voči mladším. 

  Prítomnosť a správanie žiakov v ŠI kontrolujú a usmerňujú službukonajúce 

vychovávateľky. Žiak sa riadi radami a pokynmi riaditeľa, zástupkyne riaditeľa, skupinového 

vychovávateľa a ostatných pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a ŠI. 

 

II. 

Podmienky a postup pri poskytovaní ubytovania v ŠI 
 

1. Ubytovanie v školskom internáte sa poskytuje žiakovi na základe žiadosti o 

ubytovanie predloženej v určenom termíne. 

2. Riaditeľ školy spolu so zástupkyňou RŠ pre VMV prerokuje a posúdi žiadosti  

o ubytovanie.  

3. Riaditeľ školy rozhodne o prijatí žiaka do školského internátu. 

4. Ubytovanie v ŠI vzniká dňom podpísania zmluvy o ubytovaní po splnení podmienok 

stanovených školou a poskytuje sa na obdobie jedného školského  roka. 

5. Podmienkou pre uzatvorenie zmluvy o ubytovaní je odovzdanie podpísaného 

Upozornenia dotknutým osobám, Prehlásenia zákonného zástupcu o zdravotnom 

stave ubytovaného a súhlas zákonného zástupcu žiaka s podrobením sa lekárskemu 

vyšetreniu  v prípade podozrenia z požitia nepovolených návykových látok (alkohol, 

omamné a psychotropné látky) žiakom. 

6. Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie do 10 dní od doručenia resp. oznámenia 

 Rozhodnutia o nepridelení ubytovania. 
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III. 

Zánik ubytovania 

 
1. Ubytovanie zaniká: 

 a) uplynutím času určeného zmluvou o poskytovaní ubytovania, 

 b) ak sa žiak  nenasťahuje bez vážneho dôvodu a ospravedlnenia vopred do 5 dní od 

 začatia školského roka, 

 c) odhlásením bývania v ŠI v zmysle uzatvorenej zmluvy, 

 d) zrušením ubytovania z disciplinárnych dôvodov, 

 e) ukončením štúdia, prerušením štúdia, vylúčením zo štúdia, zanechaním štúdia,  

 alebo prestupom na inú strednú školu, 

 f) odstúpením od zmluvy v dôsledku neplnenia zmluvy napr.: nezaplatenie poplatku za 

 ubytovanie, 

 g) nemožnosťou plnenia zo strany poskytovateľa ubytovania. 

2. Zrušiť ubytovanie môže riaditeľ školy na návrh zástupkyne RŠ VMV alebo 

z vlastného podnetu, ak ubytovaný žiak: 

 a) bez vážnych dôvodov nevyužíval pridelenú izbu dlhšie ako 1 mesiac, alebo sa 

 svojvoľne presťahoval, 

 b) nezaplatil poplatok za ubytovanie do 10 dní od stanoveného termínu podľa zmluvy, 

 c/) nedodržal čistotu a poriadok v izbe a jeho príslušenstve, 

 d/) vážne porušil bezpečnostné, protipožiarne, hygienické predpisy a tým ohrozil 

 zdravie resp. život ubytovaných žiakov, 

 e) úmyselne ničí majetok a zariadenie ŠI, 

 f) bez súhlasu vedenia ŠI umožní vstup alebo ubytovanie v ŠI osobám, ktoré v ŠI  

 nebývajú, 

 g) vážne porušil Vnútorný poriadok ŠI, alebo zásady spolunažívania, (napr. rušenie  

 nočného kľudu), 

 h) nezaplatil poplatok, neuhradil škodu, ktorú spôsobil, do 10 dní po ich zistení, 

 i) použil zakázané elektrické spotrebiče definované v pokynoch ŠI, 

 j) vyhadzoval akýchkoľvek predmet z balkóna izieb. 

3. Zrušenie ubytovania alebo iného disciplinárneho opatrenia oznámi riaditeľ školy 

 žiakovi doručením písomného rozhodnutia.  

4. Podľa závažnosti priestupku voči Vnútornému poriadku ŠI môže riaditeľ školy prijať 

tieto disciplinárne opatrenia: napomenutie vychovávateľom, pokarhanie 

vychovávateľom, pokarhanie riaditeľom školy, podmienečné zrušenie ubytovania 

a zrušenie ubytovania. 

 

IV. 

Práva  žiakov 

 
      Žiak má právo: 

1. Využívať v plnom rozsahu pridelenú miestnosť s príslušenstvom. 

2. Podieľať sa na realizácii výchovno-vzdelávacej činnosti. 

3. Aktívne sa podieľať na živote v ŠI. 

4. Prijímať návštevy vo vyhradených priestoroch a v čase k tomu určenom, nie v dobe 

štúdia a nočného pokoja. 

5. Využívať všetky priestory a zariadenia v ŠI slúžiace pre výchovno-vzdelávaciu 

činnosť pri dodržiavaní prevádzkových predpisov, pre to ktoré zariadenie. 
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6. Žiak má právo umiestňovať na izbách vlastné doplnky za predpokladu, že tieto nie sú 

v rozpore s morálkou, právnymi predpismi, nepoškodzuje steny ubytovacej miestnosti, 

majetok ŠI a spolubývajúcich. 

7. Žiak má právo používať vlastný notebook a mobilný telefón. Iné vlastné 

elektrospotrebiče nie sú v ŠI povolené. 

8. Žiak má právo využívať kuchynku  na prípravu čaju, bezkofeinovej kávy a zohriatie 

jedla. Využíva na to určenú mikrovlnu, sendvičovače a varné kanvice .   

9. Žiak má právo využívať vlastný mobil, telefonovať môže:  ráno od 6.00 hod  do 22.00 

hod večer.  

10. Žiaci majú právo konštituovať žiacku samosprávu, ktorá voči vedeniu ŠI vystupuje 

ako partner, pokiaľ ide o záujmy žiakov. 

11. Žiak má právo na ochranu pred všetkými formami diskriminácie alebo trestania, ktoré 

vyplývajú z postavenia, činnosti, vyjadrovaných názorov alebo presvedčenia jeho 

rodičov, zákonných zástupcov alebo členov rodiny. 

12. Žiak má právo na slobodu prejavu, jeho názorom , ktoré sa dotýkajú jeho osoby, musí 

byť venovaná patričná pozornosť. Pritom musia byť rešpektované práva a povesť 

iných, chránená národná bezpečnosť a verejný poriadok, verejné zdravie a morálka. 

13. Žiak má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva. 

14. Žiak má právo slobodne sa združovať.  

15. Žiak má právo na svoje súkromie v daných podmienkach ŠI, na súkromie svojej 

rodiny, domova, korešpondenciu. Vedenie ŠI je povinné vytvoriť podmienky pre 

realizáciu tohto práva (napr. telefonovanie, doručovanie listov a pod.) 

16. Žiak má právo na svoju česť a povesť. 

17. Žiak má právo na ochranu pred telesným a duševným násilím, urážaním, zneužívaním, 

zanedbávaním alebo nedbanlivým zaobchádzaním, trýznením alebo vykorisťovaním. 

18. Disciplína v ŠI musí sa zabezpečovať spôsobom zlučiteľným s ľudskou dôstojnosťou  

žiakov. Telesné tresty sa vylučujú. 

19. Žiak má právo na odpočinok a voľný čas. 

20. Žiak má právo na ochranu pred narkotikami, drogami, alkoholom a psychotropnými 

látkami. 

21. Žiak nemôže byť nútený vypovedať, priznávať vinu. Platí prezumpcia neviny. 

22. Ak žiak mladší ako 18 rokov je podozrivý zo spáchania trestného činu, je nutné 

okamžite a priamo informovať jeho rodičov alebo zákonných zástupcov. 

23. Žiak má právo navštevovať svojich rodičov, príbuzných, resp. známych. Prítomnosť 

u týchto si nechá potvrdiť podpisom v preukaze žiaka ŠI. 

24. V dobe návštev je potrebné rešpektovať súkromie spolubývajúcich, dobu štúdia, 

nočný pokoj. Návštevy z iného poschodia  sa povoľujú iba v čase voľna najdlhšie do 

21.00 hod so súhlasom spolubývajúcich a  najmä výslovným súhlasom 

vychovávateľky.  

25. Návštevy rodičov a súrodencov na izbách sú dovolené so súhlasom príslušného alebo 

službukonajúceho vychovávateľa – evidencia do knihy návštev. 

26. Návštevy iných osôb neubytovaných v ŠI na izbách žiakov sú prísne zakázané! 

27. Žiak si môže odložiť cennosti u vychovávateľky a uloženie a vybratie potvrdiť 

podpisom. 
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V. 

Povinnosti žiakov 
 

Žiak je povinný: 

1. Dodržiavať vnútorný poriadok ŠI, režim dňa, právne predpisy  a morálku 

demokratickej spoločnosti.  

2. Pravidelne a systematicky sa pripravovať na vyučovanie, dodržiavať čas určený na 

prípravu. 

3. Uhradiť škodu, ktorú ŠI spôsobil a uviesť do pôvodného stavu. 

4. V zmysle č.32 Dohovoru o právach dieťaťa sú žiaci povinní vykonávať úlohy 

súvisiace s udržiavaním svojho životného prostredia, udržiavať obývaciu izbu v čistote 

a poriadku. Svoje osobné veci mať vždy v čistote a poriadku, v priestoroch ŠI sa 

pohybovať v prezuvkách,  pracovné oblečenie a obuv odkladať na vyhradené miesto, 

každý večer vysypať smetný kôš z izby na určené miesto. 

5. Izbu pri odchode uzamknúť, zatvoriť okná, balkónové  dvere, vyprázdniť smetný kôš, 

vypnúť elektrické spotrebiče a kľúč odovzdať v kancelárii vychovávateľky. 

6. Zabezpečiť svoje osobné veci tak, aby tým zamedzil ich odcudzeniu alebo 

poškodeniu. 

7. Pri preberaní náhradných kľúčov od izieb z vrátnice sa preukázať osobným 

preukazom. To isté platí aj pri preberaní cennej pošty a balíkov.  

8. Žiak je povinný na vyzvanie vychovávateľky umožniť kontrolu čistoty a poriadku, 

osobných vecí za prítomnosti žiaka.( skriňa, skrinka, posteľ) 

9. Žiaci sú povinní sprístupniť izbu pre kontrolu čistoty izieb, inventára, BOZP, hygieny 

a celkovej kontroly vedúcemu ŠI, alebo ním povereným pracovníkom. 

10. Žiaci sú povinní plniť úlohy súvisiace s čistotou a estetikou životného prostredia 

okolia ŠI. 

11. Žiaci nesmú používať, prechovávať, pre seba alebo iného obstarávať drogy, 

výbušniny, zbrane, psychotropné látky, alkohol a to tak v ŠI ako aj mimo ŠI. 

Nedodržiavanie tohto ustanovenia je považované za hrubé porušenie vnútorného 

poriadku. Prechovávanie drog a psychotropných látok, ich obstarávanie a užívanie má 

charakter trestného činu. 

12. Žiaci vo vzájomnom vzťahu nesmú využívať vydieranie a nátlak (tzv. šikana). Takéto 

konanie napĺňa skutkové podstaty trestných činov a má za následok vylúčenie zo ŠI. 

13. Žiaci musia dodržiavať určený čas návratu z osobného voľna, z rôznych podujatí, 

návštev a pod. Pobyt inde, ako je vyznačený na priepustke, je vážne porušenie 

vnútorného poriadku. 

14. Žiaci sa musia správať voči ostatným žiakom, zamestnancom ŠI, ako aj iným osobám 

v objekte ŠI so zreteľom na ich právo občianskej cti a ľudskej dôstojnosti. 

15. Žiaci nesmú uvádzať do obehu, robiť verejne prístupnými, vyrábať alebo dovážať 

písomné pornografické diela, nosiče zvuku alebo obrazu, zobrazenie alebo iné 

predmety ohrozujúce mravnosť, v ktorých sa prejavuje neúcta k človeku a násilie. 

16. Žiaci musia byť primerane ustrojení tak, aby neporušovali morálku. Prirodzene, 

individualitu  žiaka pri ustrojení treba rešpektovať. 

17. Žiaci dospelým vykajú. Oslovenie žiakov sa má realizovať po dohode vychovávateľky 

so žiakmi. 

18. Žiaci starší ako 18 rokov sú tiež povinní podriadiť sa vnútornému poriadku ŠI. 

19. Žiaci sú povinní vykonávať pomocné služby  na poschodiach, spoločenských 

miestnostiach a pod.( vysávanie a umývanie izieb, zametanie balkónov a pod.)  
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20. Ak žiak ochorie doma, alebo sa stane iná mimoriadna udalosť, pre ktorú sa nemôže 

vrátiť do ŠI, musí rodič alebo zákonný zástupca túto skutočnosť vierohodne oznámiť 

urýchlene triednemu učiteľovi a službukonajúcej vychovávateľke. 

21. V stanovenom termíne ( vždy do 20.dňa predchádzajúceho mesiaca) uhradiť 

náklady na ubytovanie a stravu.  

22. Žiaci do ŠI neprinášajú cennosti. Ak tak urobia, musia si ich uložiť u službukonajúcej 

vychovávateľky. (napr. väčšiu sumu peňazí.) 

23. Dodržiavať pokoj v čase štúdia a to :  od 19.00 hod. do 20.00 hod                                                          

24. Dodržiavať nočný pokoj od 22.00 hod. do 6.00 hod. 

26. Príchod do ŠI z domu:  do 22.00 hod 

27. Pred odchodom zo ŠI zanechať izbu v náležitom poriadku, zatvoriť okno, vyprázdniť 

 kôš, prekontrolovať vodu a elektrické  osvetlenie. 

28. Dodržiavať pokyn službukonajúcej vychovávateľky a služby na vrátnici.  

29. Dodržiavať „Požiarny štatút" ŠI. 

30. Dodržiavať schválené pravidlá BOZP a PO pre ŠI. 

31. Dodržiavať prevádzkové predpisy : v kuchynke, v posilňovni, knižnici, klubovni,  

telocvični.   

32. Predložiť písomný súhlas rodičov žiakov do 18 rokov na návštevu záujmovej činnosti 

mimo ŠI (kurzy, tréningy, plaváreň a pod.). 

33. Predložiť žiadosti o používanie vlastných PC a elektrospotrebičov na izbe. 

34. Šetriť elektrickou energiou, vodou a nepoškodzovať inventár ŠI. 

35. Pred výstupom zo ŠI v priebehu školského roka predložiť  písomnú žiadosť o výstupe 

zo ŠI a súhlas rodičov. 

 

VI. 

V ŠI je zakázané 
 

1. Opustiť ŠI bez dovolenia vychovávateľky. 

2. Navštevovať spolužiakov na iných izbách v čase študijného pokoj a po 21.30 hod. 

3. Prijímať na izbách návštevy cudzích osôb. 

4. Žiaci nesmú používať, prechovávať, obstarávať pre seba alebo iného drogy, 

výbušniny, zbrane, psychotropné látky, alkohol byť pod vplyvom nedovolených látok 

a to tak v ŠI ako aj mimo ŠI. Nedodržanie tohto ustanovenia je považované za hrubé 

porušenie vnútorného poriadku. Prechovávanie drog a psychotropných látok, ich 

obstarávanie a užívanie má charakter trestného činu. 

5. Fajčiť vo všetkých priestoroch ŠI a v areáli školy. 

6. Hrať hazardné hry. 

7.  Zamykať sa v izbách. 

8.  Pokrikovať z okien, znečisťovať priestory a okolie ŠI. 

9.  Zo ŠJ odnášať príbory, hrnčeky, taniere a stravu na izby (výnimku tvoria chorí žiaci). 

10.  Konzumovať jedlo v klubovni. 

11.  Používať vlastné elektrospotrebiče. 

12.  Prinášať deky, vankúše a paplóny do klubovne, resp. iných izieb. 

13.  Žiaci vo vzájomnom vzťahu nesmú využívať vydieranie, nátlak (tzv. šikana) a 

dílerstvo drog. Takéto konanie napĺňa skutkové podstaty trestných činov a má za 

následok vylúčenie zo ŠI. 

14. Žiaci nesmú uvádzať do obehu, robiť verejne prístupnými, vyrábať alebo dovážať 

písomné pornografické diela, nosiče zvuku alebo obrazu, zobrazenie alebo iné 

predmety ohrozujúce mravnosť, v ktorých sa prejavuje neúcta k človeku a násilie. 

15.  Do ŠI prinášať cennosti. 
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16.  Používať PC po 21,30 hod. (ak ide o štúdium, výnimku udelí službukonajúca 

vychovávateľka ). 

17.  Do ŠI vodiť, chovať, prechovávať psov, mačky a iné zvieratá. 

                                                                   

 

VII. 

Výchovné opatrenia 
 

 Za vzorné správanie a plnenie si povinností, za príkladnú reprezentáciu ŠI, za statočný 

čin, za mimoriadne zásluhy v prospech kolektívu  a za významný prejav aktivity môže sa 

žiakovi udeliť: 

 pochvala od vychovávateľky pred kolektívom ŠI, súčasné oznámenie rodičom, 

 pochvala od ZRVMV pred kolektívom ŠI, súčasne oznámenie rodičom, 

 pochvala od riaditeľa školy pred kolektívom ŠI, súčasne oznámenie rodičom. 

 

 Ak sa žiak previní voči Vnútornému poriadku ŠI, môžu sa žiakovi udeliť podľa 

rozsahu previnenia niektoré z výchovných opatrení podľa Metodického usmernenia 

č.12/2010-R: 

 napomenutie od vychovávateľky, súčasne  oznámenie rodičom, 

 pokarhanie od vychovávateľky, súčasne oznámenie rodičom, 

 pokarhanie RŠ, súčasne oznámenie rodičom 

 podmienečné vylúčenie zo ŠI na skúšobnú dobu, súčasne oznámenie rodičom, 

škole 

 vylúčenie zo ŠI. 

            Výchovné opatrenia budú oznámené rodičom poštou doručenie do vlastných rúk ! 

        

            Fajčenie, alkohol, drogy, šikanovanie a krádež  sú považované za hrubé – 

závažné  porušenie Vnútorného poriadku,  za ktoré je žiakovi udelené podmienečné 

vylúčenie zo ŠI na skúšobnú dobu, súčasne oznámenie rodičom a škole. 

 

 Previnením proti Vnútornému poriadku je aj nedodržanie pokynov vychovávateľky 

o dĺžke vychádzky. Výchovné opatrenia  skupinový vychovávateľ zaznamená do osobného 

spisu ubytovaného žiaka a informuje o tom ZRVMV. 

 Pri udeľovaní výchovných opatrení ŠI spolupracuje so školou a s rodičmi. Opatrenia 

prísnejšieho charakteru  (hrubé porušenie VP ŠI) prerokuje vychovávateľka a  ZRVMV 

s rodičmi alebo zákonným zástupcom, s pedagogickou trojkou (triedny učiteľ, majster OV, 

vychovávateľka),  výchovným poradcom  a s pedagogickou radou školy. 

 

 

VIII. 

Zásady svojpomocnej činnosti žiakov 
 

 Žiaci môžu vykonávať iba také práce, ktoré sú primerané ich fyzickému 

a rozumovému rozvoju. Nesmú byť zamestnávaní prácami, ktoré so zreteľom na ich 

anatomické, fyziologické a psychické zvláštnosti sú neprimerané, nebezpečné a zdraviu 

škodlivé, alebo pri ktorých sú vystavení zvýšenému nebezpečenstvu úrazu. 

 Svojpomocná činnosť je jedným z účinných prostriedkov v systéme výchovnej práce 

žiakov. Utvára predovšetkým správny vzťah k práci a prehlbuje jednotu mravných čŕt 
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s celkovým rozvojom jednotlivca. Rozvíja ich pracovnú iniciatívu a postupne učí žiakov 

k pracovným návykom a zručnostiam. 

 Svojpomocná práca pomáha organizovať kolektív žiakov, pomáha udržiavať čistotu 

a poriadok, pomáha motivovať žiakov k estetickej úprave, ochrane a tvorbe životného 

prostredia. 

 Svojpomocná práca má charakter výchovný a nenahrádza prácu zamestnancov. 

 Všetky práce musia žiaci vykonávať za prísneho dodržiavania zdravotníckych 

a hygienických predpisov osobnej ochrany a bezpečnosti pri práci. 

 Na svojpomocnej práci sa podieľajú všetci žiaci. Od účasti na nej  môžu byť vylúčení 

žiaci zo závažných dôvodov. 

            Žiaci musia dodržiavať predpisy o bezpečnosti, hygiene a ochrane zdravia pri práci.  

 Žiaci nesmú vykonávať práce, ktoré sú náročné na dodržiavanie bezpečnostných 

predpisov. Podľa druhu práce používajú ochranné pomôcky. 

 Žiaci šetria zariadenia, pracovné prostriedky, ochranné pomôcky, včas vypínajú svetlo, 

nenechávajú zbytočne tiecť vodu. 

 Žiaci musia byť oboznámení s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci, o čom vedú vychovávatelia riadnu evidenciu. 

 Žiaci oznamujú vedúcemu ŠI alebo vychovávateľovi nedostatky a závady, ktoré by 

mohli ohroziť zdravie a bezpečnosť žiakov a zamestnancov. Vychovávateľka zapisuje závady 

do zošita závad. 

 ZRVMV zabezpečí kontrolu poriadku a čistoty izieb, osobných vecí, spoločných 

priestorov a okolia ŠI. 

Každý žiak je povinný udržiavať vo vzornom poriadku svoju posteľ, skriňu, nočný 

stolík, podlahu, umývadlo a ostatný inventár v izbe, ako aj v ostatných miestnostiach. 

 Žiaci vykonávajú v ŠI tieto pomocné služby: 

 službu súvisiacu s upratovaním ŠI a jeho okolia 

 premiestňovanie inventáru ŠI v súvislosti so zariaďovaním izieb a spoločných 

priestorov ŠI 

 

IX. 

Individuálne vychádzky žiakov 
 

 Sú to vychádzky, ktoré udeľuje vychovávateľ mimo osobného voľna žiakov.   

1. a  2.roč.   do  20.30 hod. 

3. a 4. roč.   do  21.30 hod. 

 V individuálnych prípadoch, keď si to vyžaduje situácia, vychovávateľka ŠI, alebo ZR 

VMV dáva súhlas na dlhšie vychádzky, ako sú stanovené vyššie . 

 Žiak pri odchode na individuálnu priepustku, resp. vychádzku musí si dať podpísať 

priepustku, na ktorej sa vyznačí čas a príslušná vychovávateľka túto skutočnosť potvrdí 

svojím podpisom. 

 Po príchode z individuálnej vychádzky si dá potvrdiť čas príchodu u službukonajúcej 

vychovávateľky alebo na vrátnici. 

 

 

X. 

Osobné voľno žiakov 
 

 Každý žiak má právo na osobné voľno, v ktorom sa môže sebarealizovať, môže sa 

podľa vlastného presvedčenia venovať svojim záujmom, či už v športe, kultúre, hudbe alebo 



 9 

iných činnostiach. Osobné voľno žiakov sa určuje po skončení vyučovania, odborného 

výcviku a tréningu.  Osobné voľno žiakov sa určuje najmenej na 2 hodiny denne.  V tomto 

čase sa žiakovi nesmie prikazovať plnenie žiadnych povinnosti. Žiaci v čase voľna nesmú 

však vykonávať také činnosti, ktoré by poškodzovali mravnosť správania v ŠI alebo na 

verejnosti.   

 

 

XI. 

Žiacka samospráva ŠI 
 Žiacka samospráva je spolutvorcom života v ŠI. V zmysle č. 12 a 13  Dohovoru 

o právach dieťaťa musí viesť sústavný dialóg s vedením ŠI. Vzťah žiackej samosprávy 

a vedenia ŠI je vzťah partnerský. 

 Najvyšším orgánom žiackej samosprávy je parlament – rada študentov. 

 Funkcie: 

 predseda 

 podpredseda 

 členovia  

 Najnižším článkom žiackej samosprávy je rada skupiny. Má tie isté úlohy ako 

parlament na úrovni života skupiny.  

Žiacka samospráva ŠI je suverénny orgán. Voľby do žiackej samosprávy sú 

záležitosťou kolektívu žiakov bývajúcich v ŠI. 

Žiacka samospráva ŠI je orgán apolitický. Združuje všetkých žiakov bez 

akýchkoľvek  rozdielov a  chráni všetkých žiakov ŠI bez rozdielu.  

 

 

XII. 

Zdravotné, hygienické a bezpečnostné opatrenia, 

zásady stravovania 
 

Zdravotné opatrenia: 

 Do ŠI môže byť prijatý žiak, ktorému zdravotný stav, kolektívne ubytovanie alebo 

podmienky v ŠI ubytovanie nevylučuje. ŠI nie je personálne ani materiálne vybavený pre 

pomoc žiakom so špeciálnymi chorobami. 

 ŠI vytvára optimálne podmienky pre zdravý vývoj ubytovaných žiakov. Riadi sa 

záväznými hygienickými predpismi a pokynmi. Musí mať vybavené lekárničky pre 

poskytnutie prvej pomoci. 

 Ak žiak ochorie v ŠI, službukonajúca vychovávateľka oznámi rodičom stav dieťaťa 

telefonicky. Podľa závažnosti ochorenia  vyzve rodičov, aby si po dieťa prišli. 

 Ak je žiak v škole, navštívi ošetrujúceho lekára po oznámení triednemu učiteľovi 

v škole. Pre účely evidencie chorých a liekov musí byť vedená presná evidencia. 

 

Hygienické opatrenia: 

 Vedenie ŠI zodpovedá za dodržiavanie hygienických predpisov.  

Žiaci sú povinní: 

 v priestoroch ŠI sa prezúvať, 

 starať sa o svoje životné prostredie a prostredie ŠI, 

 udržiavať svoje osobné veci v čistote a v poriadku, 
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 dodržiavať osobnú hygienu a starať sa o osobný vzhľad, ktorý musí byť primeraný 

dobe a miestu, kde sa žiak zdržuje (napr. na pracovisku, jedálni, na kultúrnom 

podujatí). 

 

Bezpečnostné opatrenia: 

 Žiaci môžu vykonávať iba také práce, ktoré sú primerané ich rozumovej a mravnej 

vyspelosti, telesným schopnostiam zodpovedajúcich ich veku a nie sú škodlivé zdraviu 

a vývoju. 

 Žiaci musia mať pri práci poskytnutú zvýšenú starostlivosť. Nesmú byť zamestnaní 

prácami, pri ktorých sú vystavení zvýšenému nebezpečenstvu úrazu, alebo pri ktorých by 

mohli  vážne ohroziť bezpečnosť a zdravie spolužiakov. 

 ZR VMV kontroluje a vyžaduje dodržiavanie hygienických, požiarnych predpisov, 

o ochrane a bezpečnosti pri práci a vyvodzuje dôsledky pri ich nedodržiavaní. 

 Žiaci v čase vychádzok a osobného voľna, pri cestovaní, nesmú používať autostop 

a pri prechádzkach musia používať chodník pre chodcov. 

 Žiaci  musia byť pred vykonávaním práce poučení o príslušných predpisoch  o OBP. 

 Žiaci počas práce musia mať zabezpečený odborný pedagogický dozor. 

 Žiaci majú vyslovený zákaz používať drogy, alkoholické nápoje, psychotronické 

látky, prechovávať ich pre seba alebo pre iných v ŠI i mimo ŠI. 

 Žiakom sa v areáli ŠI prísne zakazuje fajčiť a konzumovať alkohol. 

 Žiaci nesmú vyhadzovať odpadky, fľaše a iné predmety z okien ŠI. 

 Nesmú sa naháňať po chodbách a schodoch.  

 Žiaci nesmú manipulovať s elektrickým zariadením (rôzne opravy a úpravy). 

 Pri odchode z izby a pri večierke vypnúť elektrické spotrebiče. 

 ZRVMV zodpovedá za zabezpečenie odbornej pedagogickej činnosti vychovávateľov. 

Pri výletoch, exkurziách a súťažiach organizovaných v ŠI ZR VMV určí jednu 

vychovávateľku na každých 25 žiakov. Ak si to vyžadujú okolnosti, zabezpečí 

pedagogický dozor aj s väčším počtom osôb. 

 Pri návšteve verejných kúpalísk a pri kúpaní vo voľnej prírode, ktoré organizuje ŠI, 

môžu žiaci vstupovať do vody tam, kde je kúpanie dovolené po skupinách, pričom 

skupina nemôže mať viac ako 10 žiakov. Pri tejto činnosti musí byť zabezpečený 

dozor pedagogickým pracovníkom, ktorý má odbornú spôsobilosť, alebo plavčíkom. 

 Počas osobného voľna žiakov zabezpečí ŠI pedagogický dozor, ak sa žiaci zdržiavajú 

v ŠI. Pri odchode žiakov k rodičom a pri individuálnych vychádzkach sa pedagogický 

dozor nezabezpečuje. 

 Žiaci nesmú vysedávať na oknách a vykláňať sa z nich, šplhať sa po balkónoch, 

chodiť po parapete. 

 Žiaci musia dodržiavať prevádzkové predpisy zariadení slúžiacich  pre kultúru, šport, 

kuchynka a pod. Tieto prevádzkové predpisy tvoria súčasť vnútorného poriadku. 

V pracovnom poriadku sú určené povinnosti pedagogickým. pracovníkom v súvislosti 

s OBP. 

  

Zásady stravovania: 

 Žiaci bývajúci v ŠI sa stravujú vo výdajnej školskej jedálni. 
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XI. 

Poplatky 

 
Ubytovanie na ŠI –       20 € na mesiac 

Poplatok za  poškodenie inventáru ŠI – kaucia -  10,-€  počas ubytovania 

(pri nezistení poškodení sa kaucia na konci ubytovania vráti) 

Poplatok za pranie      0,30 € 

 

 

                 XII.  

Denný režim 
 

Výdaj stravy : Raňajky:  7.00 - 7.30 hod.                  

  Obed:   9.45- 12.30 hod.                                                        

  Večera:           18.00 -18.45 hod. 

 

Denný režim: 

05.00-07.00  Budíček (prax: 05.00, škola: 6.30 - 07.00) 

06.00-07.30  Osobná hygiena, upratovanie, raňajky 

07.30-7.45  Odchod na vyučovanie 

14.15-17.45  Tréning, krúžková činnosť, činnosť vo výchovných skupinách 

18.00-18.45 Večera 

19.00-20.00 Povinné samoštúdium 

20.15-21.30 Individuálne štúdium, športová a iná činnosť vo výchovných skupinách 

21.30-22.00      Príprava na večierku, večerná hygiena 

22.00   Večierka 

22.00-05.00  Nočný pokoj 

 

Individuálne vychádzky pre žiakov: 1. a 2. roč.   do 20.30 hod. 

     3. a 4. roč.   do 21.30 hod. 

 

 Príchod žiakov z návštev rodičov je povolený do 22.00 hod. Po dohode s rodičmi 

a písomnej žiadosti je povolený neskorší príchod do ŠI. 

 Žiak, ktorý nedovŕšil 18 rokov veku, môže byť prepustený z ŠI počas školského roku, 

ak skončenie pobytu písomne alebo telefonicky potvrdí rodič alebo zákonný zástupca žiaka. 

 

XIII. 

Záverečné ustanovenia 
 

 Vnútorný poriadok školského internátu nadobúda platnosť 1. septembra 2017. Je 

platný a záväzný pre všetkých  ubytovaných žiakov, ako aj pre tých, ktorí vstúpia do objektov 

školského internátu. 

 

Podbrezová, 1.9.2017 

 

 

....................................       ...........................................    

Mgr. Ludmila Peťková           Ing. Ivan Majer 

       ZR VMV                riaditeľ SSOŠH ŽP 


