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1    ÚVODNÉ  USTANOVENIE 

Školský poriadok školského internátu sa vydáva s cieľom zjednotenia informácií fungovania 

ŠI, postupov a pravidiel v školskom internáte. Upravuje prijatie a pobyt v ŠI, práva 

a povinnosti žiaka, všeobecné pravidlá, výchovné opatrenia, režim dňa, zdravotné, hygienické 

a bezpečnostné opatrenia, zásady stravovania a podrobnosti s ním súvisiace. 

 

 

2   CHARAKTERISTIKA    ŠKOLSKÉHO   INTERNÁTU 

 

Školský internát zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovne – vzdelávaciu činnosť, 

ubytovanie a stravovanie. Školský internát svojim výchovným programom školského 

zariadenia nadväzuje na  výchovne – vzdelávaciu činnosť školy v čase mimo vyučovania a úzko 

spolupracuje s rodinou žiaka.  

Výchovne – vzdelávaciu činnosť zabezpečujú vychovávatelia podľa výchovného programu ŠI 

v čase mimo vyučovania, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a princípmi zákona o výchove 

a vzdelávaní. 

Výchovne – vzdelávacia činnosť sa zameriava na všestrannú pomoc žiakom pri ich príprave na 

vyučovanie, formovanie aktívneho postoja žiakov k sebavzdelávaniu a sebavýchove, 

uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov, na rozvíjanie nadania, špecifických 

schopností a tvorivosti, na aktívne využívanie voľného času, oddychu a relaxáciu. 

Kategorizácia ŠI  :  Školský internát je zaradený do I. kategórie s bunkovým systémom 

ubytovania, má vlastnú kuchyňu, jedáleň a priestory na výchovne - vzdelávaciu činnosť. 

Riadenie ŠI  :  Školský internát je súčasťou Strednej zdravotníckej školy, riaditeľka školy je aj 

riaditeľkou ŠI, ktorá zriaďuje metodické združenie ako poradný orgán, ktorého členmi sú 

vychovávatelia školského internátu. 

 

                             

3    PRIJÍMANIE, PREPÚŠŤANIE A VYLÚČENIE ŽIAKOV 

 

O prijatí do školského internátu rozhoduje riaditeľ ŠI na základe písomnej žiadosti a podľa 

kritérií o prijatí do ŠI. K prijatiu žiaka o ubytovanie sa vyjadruje prijímacia  komisia. 

Ubytovanie sa poskytuje na čas jedného školského roka.    

V prípade väčšieho počtu záujemcov, ako je ubytovacia kapacita ŠI sa  žiaci prijímajú podľa 

schválených kritérií pre daný školský rok . Žiak nemá právny nárok na umiestnenie v ŠI. 

 

Počas školského roka riaditeľ ŠI prepustí žiaka zo školského internátu:  

• ak o ukončenie pobytu písomne požiada zákonný zástupca žiaka alebo žiak starší ako 

18 rokov,                               

• ukončil štúdium na strednej škole, (v deň ukončenia štúdia) 

• žiakovi sa povolilo prerušenie štúdia. 



Počas školského roka môže byť žiak vylúčený: 

• ak žiak mešká s platením príspevku na stravu a ubytovanie viac ako jeden mesiac, 

• ak žiak opakovane porušil školský poriadok školského internátu a za závažné morálne 

priestupky. 

Pred ukončením pobytu v ŠI je žiak povinný odniesť si všetky svoje osobné veci, uhradiť 

spôsobené škody, vrátiť zapožičaný inventár, kľúče, čipový kľúč, odovzdať izbu skupinovému 

vychovávateľovi v takom stave, ako bola žiakom prebraná na začiatku školského roka. 

 

 

4    UBYTOVANIE A  STRAVOVANIE 

 

Ubytovanie 

Školský internát poskytuje ubytovanie a zabezpečuje ubytovaným žiakom stravovanie počas 

školského roka, okrem letných prázdnin.  

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na ubytovanie žiaka je 35,- €, ktorú ubytovaný 

uhradí do 25. dňa v mesiaci,  na nasledujúci mesiac spolu s úhradou za stravovanie. 

Na začiatku školského roka si ubytovaní žiaci prevezmú od vychovávateľa zápisnične izbu 

s inventárom izby a na konci školského roka alebo po predčasnom odchode ju osobne 

odovzdajú vychovávateľovi.  

Príchod do ŠI je v nedeľu od 16,00 hod. do 20,00 hod. Písomným oznámením môže rodič 

príchod upraviť na pondelok ráno. Žiakovu neprítomnosť v ŠI je rodič povinný oznámiť do 24 

hodín.  

Žiak v priebehu dopoludňajších hodín sa nesmie zdržiavať v priestoroch ŠI. Výnimkou je 

neskorší nástup na výchovne – vzdelávací proces v škole, náhla nevoľnosť, iný nečakaný 

problém. Žiak sa zdržiava vo svojej izbe alebo na študovni.  

V prípade, ak žiak ukončí pobyt v ŠI počas školského roku v priebehu mesiaca, príspevok na 

čiastočnú úhradu nákladov na ubytovanie sa nevracia 

Stravovanie 

Školský internát má svoju školskú jedáleň na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre 

stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení ( § 140, § 117 zákona č. 245 / 

2008 Z.z.,  - žiaci ubytovaní v ŠI odoberajú  denne stravu s možnosťou výberu  dvoch hlavných 

jedál.  

Žiak ubytovaný v ŠI je povinný odoberať celodennú stravu ( raňajky, desiata, obed, olovrant, 

večera ). 

Rodič, zákonný zástupca, žiak pri nástupe na ŠI sa prihlási na celodenné stravovanie formou 

prihlášky u vedúcej ŠJ. 

Do ŠJ majú povolený vstup len žiaci , ktorí majú  objednanú stravu.   

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravu musia žiaci uhradiť do 25. v mesiaci na 

nasledujúci mesiac.  



Platby za stravovanie v ŠJ sa budú realizovať iba cez internet – banking, alebo platbou na účet 

ŠJ / prevodný príkaz banky /. 

Po potvrdení platby si žiak načipuje  stravu ( výber obeda A alebo B) do čipovej karty alebo 

kľúča,  

Stravu si možno objednať v prihlasovacom boxe v jedálni alebo mobilnej aplikácii strava.cz 

do 13,45 hod najneskôr v predchádzajúci pracovný deň. 

Žiaci ubytovaní v ŠI majú stravu na každý mesiac automaticky prihlásenú. Žiak je povinný 

odoberať prihlásenú stravu. 

Zo stravovania sa môže žiak odhlásiť z opodstatnených dôvodov  ( choroba, neprítomnosť v ŠI 

, školské akcie) a to 24 hodín vopred, zákonným zástupcom žiaka aj telefonicky alebo osobne 

u vedúcej školskej jedálne. Žiak sa bez vyzvania preukáže podpisom vychovávateľa, ktorý 

žiakovi podpísal priepustku.  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Výška úhrady za stravu:    

Raňajky + desiata     1,33 € 

Obed           1,81 € ( potraviny 1,41 € + réžia 0,40 €) 

Večera +olovrant 1,69 € ( potraviny 1,29 € + réžia 0,40 €) 

Spolu          4,83 €   

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––-       

 

 

5    PRÁVA, POVINNOSTI A ZÁKAZY UBYTOVANÝCH 

 

Ubytovaný žiak má právo: 

• Využívať pridelenú miestnosť s príslušenstvom v ktorej je ubytovaný. 

• Využívať všetky priestory a zariadenia slúžiace k výchovne – vzdelávacej činnosti žiakov  

v školskom internáte / klubovňu, študovňu, internetovú sieť, posilňovňu, herňu, relaxačnú 

miestnosť, kuchynku, knižnicu /. 

• Podieľať sa na realizácii výchovne – vzdelávacej činnosti organizovanej v školskom 

internáte, zúčastňovať sa záujmovej činnosti , výchovných a športových  podujatí. 

• Aktívne sa podieľať na živote v školskom internáte, dávať pripomienky a návrhy ku 

všetkým otázkam života v internáte osobne alebo prostredníctvom žiackej rady. 

• Konzultovať svoje návrhy a pripomienky s vedením školského internátu. 

• Slobodne využívať svoj voľný čas určený školským poriadkom školského internátu. 

• Má právo na osobné voľno, navštevovať svojich rodičov, príbuzných. 

• Má právo byť navštevovaný svojimi rodičmi alebo zákonným zástupcom. 

• Má právo na ochranu pred narkotikami, drogami, alkoholom a psychotropnými látkami. 



• Má právo na slobodu prejavu, na svoje súkromie v daných podmienkach ŠI. 

• Má právo na vzájomné návštevy dievčat a chlapcov na študovniach, klubovniach s 

vedomím vychovávateľa. 

• Má právo na ochranu pred šikanovaním, zneužívaním, týraním, vydieraním. 

• Má právo na zdravotné ošetrenie, prvú pomoc. 

• Má právo používať prenosné počítače na štúdium, za jeho stratu a odcudzenie si zodpovedá 

sám.  Prácu na PC kontroluje vychovávateľ a pri zneužívaní, či narušovaní denného režimu 

podľa školského poriadku v ŠI navrhne, aby si žiak odniesol PC domov. 

• Má právo prijímať návštevy spolužiakov, priateľov vo vyhradených priestoroch a v čase 

tomu určenom do 19,00 hod. 

• Má právo individuálne poisťovať svoj majetok voči odcudzeniu, zničeniu podľa podmienok  

poisťovne. Poistenie osobného majetku žiakov nie je zahrnuté v cene čiastočného príspevku 

za ubytovanie.  

• Má právo na návštevu záujmovej alebo inej činnosti mimo budovy ŠI, po predložení 

písomného súhlasu rodičov. 

• Brigády počas školského roku konzultovať s rodičmi a na základe ich písomného súhlasu 

môže byť žiakom umožnené brigádovať v čase od 16.00 - 20.30 hod.   

 

Povinnosti ubytovaných žiakov: 

• Hlásiť každú zmenu zdravotného stavu vychovávateľovi ( nemoc, úraz, mimoriadna 

udalosť). 

• V prípade zhoršenia zdravotného stavu žiaka v dopoludňajších hodinách, žiak je povinný 

oznámiť túto skutočnosť triednemu učiteľovi alebo jeho zástupcovi, ktorý ho ospravedlní z 

vyučovania. 

• Oboznámiť sa  s výchovným programom školského internátu, školským poriadkom 

a režimom dňa, pokynmi zamestnancov školského internátu, slušne sa k ním správať. 

• Dodržiavať školský poriadok školského internátu. 

• Pravidelne a systematicky sa pripravovať na vyučovanie. 

• Šetriť inventár a zariadenia školského internátu, elektrickú energiu, teplú a studenú vodu. 

• Podieľať sa na udržiavaní poriadku a čistoty svojich vecí, izby, spoločných priestorov 

a zúčastňovať sa na udržiavaní a tvorbe životného prostredia v okolí internátu. 

• Dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany vlastného zdravia a zdravia spolubývajúcich. 

• Hlásiť poškodenia na vnútornom zariadení budovy a inventári vychovávateľovi, resp. 

zodpovednému pracovníkovi školského internátu / údržbárovi /. 

• Uhradiť všetky spôsobené škody v školskom internáte. 

• Udržiavať svoje osobné veci, zverené priestory a spoločné priestory v čistote a poriadku. 

• Načas uhrádzať príspevky za ubytovanie a stravu, v prípade nezrovnalostí platieb 

konzultovať s vedúcou ŠJ  a hospodárkou ŠI. 



• Každý žiak je povinný pri príchode a odchode zo ŠI, používať čipový elektronický systém, 

odovzdávať kľúč od izby,  odovzdať podpísanú vychádzkovú knižku na vrátnici ŠI a po 

príchode z vychádzky si ju prevezme. 

• Na vyzvanie vychovávateľa umožniť kontrolu čistoty a poriadku osobných vecí. 

• Vzniknuté závady hlásiť a zapísať do knihy závad  na vrátnici ŠI. 

• Triediť odpad, plasty, PET fľaše. 

• Rešpektovať v nedeľu príchod z domu do ŠI do 20,00 hod. 

• Po skončení osobného voľna, žiak musí byť prítomný  v ŠI ( po 16,00 hod ) . 

• Ak žiak doma ochorie alebo z iného dôvodu nepríde do ŠI musí zákonný zástupca túto 

skutočnosť hneď oznámiť do ŠI. 

• Odchody zo ŠI v priebehu týždňa sú možné len s vedomím skupinového vychovávateľa 

alebo službu konajúceho vychovávateľa po konzultácii so zákonným  zástupcom žiaka. 

• Odchod žiakov v piatok zo ŠI je do 15,00 hod.                                                                              

• Prevziať si terminálový čip, kľúčik od skrinky na topánky a skrinky na izbe. V prípade 

straty alebo poškodenia je žiak povinný na vlastné náklady stratu alebo poškodenie uhradiť.  

• Dodržiavať študijný kľud v čase od 16,00  -  17,45  a od 19,00  -  21,00 hod., nočný kľud  

v čase od 22,00  -  6,00 hod., o 21,00 hod. má byť žiak na svojej izbe. 

• Priniesť pre vlastnú potrebu základné lieky / proti bolesti, horúčke /. 

• Odpadkový kôš každý večer vyložiť na chodbu do 21,00 hod. 

• V priestoroch ŠI sa prezúvať a udržiavať v čistote skrinku na topánky. 

• Dodržiavať prevádzkové a bezpečnostné predpisy v kuchynke, v posilňovni, knižnici 

a ostatných priestoroch ŠI. 

• Pred odchodom do školy zanechať izbu v náležitom poriadku, podľa kritérií hodnotenia 

izieb. 

• Osobné veci a batožinu neodkladať na medziposchodiach a vo vestibule vrátnice na 

prízemí, ale odložiť ich v miestnosti na to určenej. 

• V skrinke na topánky odkladať len obuv. 

• Pred nástupom do jedálne odkladať kabáty a batožinu na vešiaky a lavičku pred jedáleň. 

 

Ubytovaným žiakom sa zakazuje: 

• Opustiť školský internát bez dovolenia vychovávateľa / okrem osobného voľna žiakov /. 

• Vzájomne sa navštevovať v čase po 21:00 hod.  

• fajčiť  ( aj elektronickú cigaretu), šnupať akýkoľvek tabak, v  priestoroch  ŠI, a pri 

činnostiach organizovaných školou 

• prinášať  do  ŠI  alebo  na  činnosti  organizované  ŠI alkoholické nápoje, návykové látky 

(drogy) a iné zdraviu škodlivé  látky, požívať ich v ŠI alebo pri činnostiach 

organizovaných školou, byť pod ich vplyvom v ŠI alebo pri činnostiach ŠI. 

• prechovávať návykové látky v ŠI v školskom zariadení, ako aj na akciách organizovaných 

ŠI a školským zariadením 



• prinášať a distribuovať (dávať, predávať)  alkohol a iné návykové látky (drogy) ďalším 

osobám, v ŠI alebo pri činnostiach organizovaných ŠI, propagovať ich na tričkách, 

šatkách a pod. 

• Navštevovať pohostinstvá, reštaurácie za účelom konzumovania alkoholu 

• Používať tepelné alebo elektrické spotrebiče (okrem povolených), infražiariče alebo 

vykurovacie telesá, ktoré nie sú súčasťou vybavenia objektu je prísne zakázané. Tiež je 

zakázané používať na osvetlenie zápalky, sviečky a vykonávať činnosť spojenú 

s používaním otvoreného ohňa. Každý, kto používa povolené spotrebiče je povinný 

dodržiavať návod výrobcu a po ukončení činnosti spotrebič vypnúť. 

• Je zakázané manipulovať, poškodzovať alebo odstraňovať bezpečnostné a ochranné 

zariadenia a vyraďovať ich z činnosti (napr. hasiace prístroje, požiarne hlásiče, výťahové 

zariadenia, kamerový systém a pod)..  

• Prechovávať akékoľvek strelné zbrane, náboje, chemikálie, výbušniny, pyrotechniku. 

• Prechovávať potraviny podliehajúce rýchlej skaze na izbe. 

• Svojvoľne premiestňovať inventár a zmeniť pridelenú izbu / len so súhlasom vychovávateľa  

• Vynášať zo školskej jedálne a z kuchyniek  na jednotlivých poschodiach inventár. 

• Parkovať motorové vozidlá v areáli internátu a školy  

• Lepiť plagáty na steny, skrine, dvere. 

• Prechovávať v ŠI cenné veci a väčšiu sumu peňazí. Svoju peňažnú hotovosť si zabezpečiť 

tak, aby sa predišlo krádežiam. 

• Sedieť a vykláňať sa z okien, vyhadzovať odpadky, papiere cez okná, liať vodu alebo iné 

tekutiny, pokrikovať. 

• Zamykať dvere na izbe, pokiaľ sú na izbe žiaci.   

• Chovať v školskom internáte akékoľvek druhy zvierat. 

• Používať prenosné počítače a mobilné telefóny po 22:00 hod.  

• Žiaci nesmú uvádzať do obehu, robiť verejne prístupnými pornografické diela, nosiče zvuku 

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

• Žiaci vo vzájomnom vzťahu nesmú využívať vydieranie a útlak  / šikana / a dílerstvo drog. 

Takéto konanie nadobúda skutkovú podstatu trestného činu a má za následok vylúčenie 

z internátu. 

• Zostávať dopoludnia v ŠI bez nahlásenia na vrátnici ŠI. 

• Pri ceste do a zo ŠI prerušiť cestu bez vedomia rodičov. 

• Nahrávanie audio a video nahrávok a zverejňovanie na internete a sociálnych sieťach bez 

súhlasu dotknutej osoby. 

• Používanie elektronického zariadenia  na skupinových schôdzach a VVČ (prednášky, 

besedy). 

 

 

6   PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU ŽIAKA 

 



• Zákonný zástupca žiaka má právo požiadať o informácie o výchove a vzdelávaní žiaka 

v školskom internáte cez zástupcu ŠI alebo skupinového vychovávateľa. 

• Zákonný zástupca žiaka má právo na poskytnutie poradenských služieb vo výchove 

a vzdelávaní svojho žiaka. 

• Zákonný zástupca žiaka má právo byť informovaný školským internátom o žiakovej 

neprítomnosti v ŠI. 

• Zákonný zástupca má právo o uvoľnenie žiaka zo ŠI  len do 20:00 hodiny, od  20,00 – 

22:00 hod., len s doprovodom zákonného zástupcu žiaka. 

• Zákonný zástupca žiaka je povinný dbať na dodržiavanie podmienok v školskom 

internáte, ktoré sú určené školským poriadkom, denným režimom školského internátu.  

• Zákonný zástupca žiaka je povinný informovať školský internát o zmene zdravotnej 

spôsobilosti žiaka, zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, 

ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania. 

• Zákonný zástupca žiaka je povinný ohlásiť ŠI ( aj škole) neprítomnosť žiaka do 24 

hodín.. 

• Zákonný zástupca žiaka je povinný nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne, alebo 

z nedbanlivosti spôsobil. 

• Zákonný zástupca je  povinný dbať na to, aby žiak dochádzal do ŠI načas, v stanovený 

deň. 

• Zákonný zástupca žiaka  poskytne e – mailovú adresu vychovávateľovi za účelom  

rýchlej, obojstrannej  komunikácie. 

• Zákonný zástupca žiaka je povinný prísť osobne na základe telefonickej informácie 

vychovávateľa, alebo hlavnej služby prevziať si žiaka v prípade zhoršeného 

zdravotného stavu resp. požitia alkoholických nápojov, omamných látok. Zákonný 

zástupca si osobne prevezme žiaka od skupinového vychovávateľa (hlavnej služby). 

 

 

 

7   VÝCHOVNÉ  OPATRENIA 

 

Osoby oprávnené uložiť opatrenie vo výchove : vychovávateľ,  vedúci vychovávateľ, riaditeľ 

ŠI. 

Vedúci vychovávateľ a riaditeľ školského internátu uložia opatrenia vo výchove na návrh 

vychovávateľa alebo po prerokovaní s vychovávateľom.  

O uložení podmienečného vylúčenia alebo vylúčenia zo školského internátu rozhoduje riaditeľ 

školského internátu po prerokovaní na pedagogickej rade. 

 

 

7.1  Pochvaly a iné ocenenia 



Za vzorné správanie a plnenie si povinností a za príkladnú reprezentáciu školského internátu, 

za statočný čin, za mimoriadne zásluhy v prospech kolektívu, či za významný prejav aktivity 

môže byť ubytovanému žiakovi udelená pochvala alebo iné ocenenie:  

a) individuálna pochvala vychovávateľom, 

b) ústna pochvala pred výchovnou skupinou, 

c) ústna pochvala vedúceho vychovávateľa 

d) písomná pochvala daná rodičom a škole, 

e) vecná odmena. 

Návrhy na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokujú  v MZ vychovávateľov.  

Pochvala alebo iné ocenenie sa udeľuje spravidla na zhromaždení výchovnej skupiny alebo 

internátu. 

• Pochvala vychovávateľom môže byť udelená: 

- za vzorné správanie, 

- za vzorné plnenie povinností, udržiavanie poriadku a čistoty, 

- za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup, príkladný čin, verejné uznanie inou 

osobou alebo inštitúciou. 

• Pochvala riaditeľom ŠI môže byť udelená: 

- za vzorné správanie, 

- za vzorné plnenie povinností, udržiavanie poriadku a čistoty, 

- za úspešnú reprezentáciu, 

- za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup, príkladný čin, verejné uznanie inou 

osobou alebo inštitúciou. 

 

 

 

7.2  Opatrenia na posilnenie disciplíny 

 

➢ Na posilnenie disciplíny, za menej závažné alebo opakované previnenia voči školskému 

poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam, mravným normám spoločnosti 

alebo ak žiak narúša činnosť kolektívu, možno žiakovi uložiť napomenutie alebo 

pokarhanie nasledovne: 

a) napomenutie od vychovávateľa 

b) pokarhanie od vychovávateľa 

c) pokarhanie od riaditeľa 

 

• Napomenutie vychovávateľom môže byť udelené: 

- za ústnu sťažnosť vychovávateľov a ostatných pracovníkov na žiaka, 

- za neprezúvanie sa v priestoroch školského internátu a školskej jedálne, 



- za neslušné správanie, 

- za nesplnenie si povinností pri udržiavaní poriadku a čistoty na izbe, 

- za oneskorené príchody z vychádzky, 

- za iné menej závažné priestupky podľa posúdenia vychovávateľom, 

- za porušovanie ustanovení ŠPŠI 

 

• Pokarhanie vychovávateľom môže byť udelené: 

- za opakovanú ústnu sťažnosť vychovávateľov a ostatných pracovníkov na žiaka, 

- za opakované sa neprezúvanie sa v priestoroch školského internátu a školskej jedálne, 

- za opakované neslušné správanie, 

- za opakované neplnenie si povinností pri udržiavaní poriadku a čistoty na izbe, 

- za opakované porušenie ustanovení ŠPŠI podľa posúdenia vychovávateľom, 

- za fajčenie v priestoroch a areáli školského internátu. 

 

• Pokarhanie riaditeľom školského internátu môže byť udelené: 

- za podvádzanie, 

- za nepovolený odchod zo školského internátu, 

- za fajčenie v ŠI, 

- za používanie a prechovávanie alkoholických nápojov, v priestoroch ŠI a na 

internátnych podujatiach, 

- za opakujúce sa hrubé správanie, 

- za úmyselné poškodzovanie internátneho majetku, 

- za opakované porušenie ustanovení ŠPŠI podľa posúdenia riaditeľom ŠI, 

- za porušenie zákazu nahrávania audio a video nahrávok a zverejňovanie na internete a 

sociálnych sieťach bez súhlasu dotknutej osoby. 
 

 

➢ Žiakovi možno uložiť za závažné alebo opakované previnenia voči školskému poriadku, 

zásadám spolunažívania, ľudským právam alebo mravným normám spoločnosti : 

a) podmienečné vylúčenie zo ŠI 

      b)   vylúčenie zo ŠI 

Žiakovi sa uložia opatrenia vo výchove po prerokovaní v MZ vychovávateľov a  po 

objektívnom prešetrení previnenia.  Za jedno previnenie sa ukladá len jedno opatrenie vo 

výchove. Pokarhanie od riaditeľa, podmienečné vylúčenie a vylúčenie sa oznamuje písomne, 

ostatné výchovné opatrenia sa oznamujú ústne a zapíšu sa do osobného spisu žiaka. Pri 

podmienečnom vylúčení určí riaditeľ skúšobnú lehotu, a to najdlhšie na jeden školský rok. Ak 

sa podmienečne vylúčený  žiak v skúšobnej lehote osvedčil, riaditeľ upustí od vylúčenia. 



Ak sa žiak v tejto lehote dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ uloží žiakovi opatrenie 

vo výchove vylúčením zo ŠI. 

 

• Podmienečné vylúčenie zo školského  internátu  môže byť udelené: 

- za prinášanie vecí ohrozujúcich zdravie a život žiakov a vychovávateľov do školského 

internátu a na internátne podujatia, 

- za opakované používanie alkoholických nápojov a fajčenie v priestoroch internátu a na 

internátnych podujatiach, 

- za používanie drog a iných návykových látok v priestoroch internátu a na internátnych 

podujatiach, 

- za krádež, 

- za  úmyselné ublíženie na zdraví, šikanovanie, vandalizmus a nevhodné  prejavy voči 

spolužiakom a zamestnancom ŠI. 

 

• Vylúčenie zo školského internátu riaditeľom internátu môže byť udelené: 

- za nesplnené podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení zo ŠI. 

 

 

7.3  Ochranné opatrenia 

 

Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, 

ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej 

miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ ŠI 

môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, 

umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. 

Riaditeľ ŠI bezodkladne privolá:  a)  zákonného zástupcu 

                                     b)  zdravotnú pomoc 

                                     c)  policajný zbor   

Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch ochranného opatrenia vyhotoví 

riaditeľ písomný záznam. 

 

 

 

 

 



8    INDIVIDUÁLNE  VYCHÁDZKY 

 

Sú to vychádzky, ktoré sú stanovené v školskom internáte na každú stredu, upravovať ich môže 

skupinový vychovávateľ, mimo osobného voľna žiakom za vzorné správanie, dodržiavanie 

školského poriadku, za reprezentovanie, výborné výchovne – vzdelávacie výsledky.   

STREDA: 

         I. ročník               od 16,00  do 20,00 hod. 

                                          II. ročnik                od 16,00  do 20,00 hod. 

                                          III.ročník                od 16,00  do 21,00 hod.       

                                          IV.ročník               od 16,00   do 21,00 hod. 

                                                    VŠ                od 16,00   do 21,30 hod. 

                           

Pri vzornom plnení povinností a dobrých študijných výsledkoch môžu ubytovaní žiaci dostať 

časovo vymedzenú permanentnú  priepustku.  

Pri schvaľovaní vychádzky platí všeobecná zásada, že ubytovaný žiak o vychádzku požiada 

svojho vychovávateľa. Počas jeho neprítomnosti môže vychádzku povoliť aj službu konajúci 

vychovávateľ. Po každej vychádzke je žiak  povinný hlásiť návrat svojmu vychovávateľovi, 

v jeho neprítomnosti službukonajúcemu vychovávateľovi – hlavná služba. 

V dni pracovného pokoja majú žiaci osobné voľno ako v dni pracovné, po 16,00 hod a 18,00 

hod vychádzky len na priepustku.  

Počas vychádzok: 

- je žiak povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky,                                                                  

- je zakázané odchádzať s neznámymi osobami na odľahlé miesta alebo do uzavretých 

priestorov,                                                                                                                                                   

- je zakázané používať auto, autostop 

- je zakázané kúpať sa v rieke alebo v nádržiach v okolí mesta,                                                       

- je zakázané navštevovať pohostinstvá, reštaurácie, bufety za účelom konzumovania 

alkoholických nápojov 

- V čase vychádzky nie je povolené opustiť mesto Žilina, ak žiak nemá písomný alebo 

telefonický súhlas zákonného zástupcu. 

Počas vychádzky žiak ŠI plne zodpovedá za svoje správanie. 

Pri odchode žiakov domov a pri individuálnych vychádzkach sa dozor nezabezpečuje. 

Návštevy žiakov v školskom internáte môže žiak prijímať v priestore a čase k tomu 

vyhradenom od 15,00 – 19,00 hod. na mieste na to určenom so súhlasom vychovávateľa. 

Vstup cudzích osôb do izieb je zakázaný! Výnimku tvoria iba rodičia žiaka, zákonný 

zástupca. 

 

 

 

 



9   ZDRAVOTNÉ  OPATRENIA 

      

ŠI nie je personálne ani materiálne vybavený pre  žiakov so špeciálnymi chorobami 

a potrebami.  

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

hygienickými predpismi a pokynmi.  

Ak žiak ochorie v ŠI, službu konajúci vychovávateľ zabezpečí v naliehavom prípade ošetrenie 

lekárom. Zdravotný stav chorého žiaka zapíše do denného hlásenia. Ak žiak potrebuje doprovod 

k lekárovi, zabezpečí ho.  

Telefonicky oznámi zdravotný  stav žiaka rodičom (zákonnému zástupcovi), v prípade potreby 

vyzve, aby si vzali žiaka domov zo ŠI.   

Po príchode od lekára sa hlási žiak u službukonajúceho vychovávateľa, ktorý preberie 

starostlivosť o žiaka.  

Žiak je povinný oznámiť skupinovému vychovávateľovi, vychovávateľovi konajúcemu hlavnú 

službu, pomocnému vychovávateľovi, úraz či iné poškodenie zdravia počas pobytu v internáte, 

alebo po príchode z vychádzky, ak sa zranil počas vychádzky. V prípade že je žiak zranený, 

vychovávateľ ho odošle na lekárske ošetrenie do nemocnice. Ak žiak odmietne ísť na lekárske 

ošetrenie, podpíše zápis s uvedením dôvodov odmietnutia lekárskeho ošetrenia. Vychovávateľ 

v prípade, že žiak nie je dospelý kontaktuje rodičov alebo zákonného zástupcu a informuje ho 

o vzniknutej situácii. 

V prípade napadnutia, úmyselného alebo neúmyselného ublíženia na zdraví, okradnutia žiaka, 

podáva podnet na šetrenie, alebo trestné oznámenie na políciu u plnoletých žiakov sám žiak, 

u neplnoletých zákonný zástupca. 

V prípade odôvodneného podozrenia z užitia alkoholu, resp. nelegálnej drogy u žiaka, riaditeľ 

ŠI alebo iný zodpovedný pedagogický zamestnanec kontaktuje príslušný útvar policajného 

zboru a v prípade ohrozenia života žiaka aj zdravotníkov, ktorí disponujú prostriedkami 

zodpovedajúcimi na zisťovanie alkoholu a požitia inej návykovej látky. V prípade, ak sa požitie 

alkoholu, resp. nelegálnej látky potvrdí, riaditeľ školy postupuje podľa § 5 ods. 10 zákona č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pedagogickí zamestnanci nezisťujú požitie 

alkoholu, resp. inej návykovej látky u žiakov pomocou testerov. 

Žiak užíva lieky na vlastnú zodpovednosť a vychovávateľ nesmie sám určiť, ktoré lieky môže 

žiak užívať. 

 

10    HYGIENICKÉ  OPATRENIA 

 

Vedenie ŠI zodpovedá za dodržiavanie hygienických predpisov. V rámci nich vydáva vnútorné 

nariadenia tak pre zamestnancov, ako aj pre žiakov.  

Žiaci sú povinní v priestoroch ŠI sa prezúvať, starajú sa o svoje životné prostredie, a prostredie 

ŠI ( vetranie, upratovanie izieb, postielanie posteľného prádla, udržiavajú svoje osobné veci 

v čistote a poriadku, osobnú hygienu, osobný vzhľad, ktorý musí byť primeraný dobe a miestu, 

kde sa žiak zdržuje). 

Všetci žiaci si vymieňajú posteľnú bielizeň 2 x do mesiaca  / prevádzkový poriadok ŠI /. 



 

11    SVOJPOMOCNÁ ČINNOSŤ UBYTOVANÝCH ŽIAKOV 

 

Svojpomocná činnosť žiakov je významným činiteľom pri získavaní návykov všeobecnej 

hygieny, ochrany a tvorby životného prostredia a zručností potrebných pre ďalší rozvoj 

a výchovu stredoškolskej mládeže.  

V podmienkach školského internátu je u ubytovaných žiakov zameraná na:  

• udržiavanie poriadku a upratovanie v ubytovacích priestoroch  a ostatných priestoroch 

výchovnej skupiny, hygienických a sociálnych priestoroch, 

• udržiavanie čistoty okolia školského internátu zberom odpadkov znečisťujúcich okolie 

a jeho skrášľovanie spolu s vnútornými priestormi školského internátu, 

 

 

12    OCHRANA PRED SOCIÁLNOPATOLOGICKÝMI JAVMI, 

DISKRIMINÁCIOU A NÁSILÍM 

 

V zmysle Deklarácie práv dieťaťa, Charty základných práv v EÚ sú školskí pracovníci povinní 

monitorovať dodržiavanie týchto práv. V prípade porušovania ich zdravého osobného vývinu 

bezodkladne zabezpečiť ich ochranu a využívať účinné nástroje na predchádzanie, resp. 

riešenie prvých príznakov problémového alebo agresívneho správania, šikanovania, fyzického 

alebo psychického týrania, delikvencie, zneužívania návykových látok, sexuálneho 

zneužívania, prejavov extrémizmu a pod. Pracovníci školského internátu zaručujú v čase 

pobytu v internáte bezpečnosť a ochranu zdravia, lekársku pomoc, poskytnutie prvej pomoci 

všetkým ubytovaným žiakom. Žiaci po nástupe sú podrobne poučení zodpovedným 

pracovníkom o zásadách bezpečnosti, ochrany, o protipožiarnych opatreniach a o náhlom 

opustení budovy školského internátu. 

 

 

 

13. Žiacka rada v ŠI pri SZŠ 

 

Riaditeľka školy umožní zriadenie a činnosť žiackej rady z radov ubytovaných. Vedúci 

vychovávateľ  podľa potreby prizýva jej členov k prejednaniu aktuálnych úloh pre 

ubytovaných žiakov. 

Žiacka rada  môže: 

- predkladať návrhy akcií do plánu podujatí v internátu, (pripomienkovať a predkladať 

návrhy),                                                                                             

- predkladať návrhy podujatí do týždenného plánu                                                                   

- pripomienkovať a predkladať návrhy k školskému poriadku a životu v internáte, 

- prezentovať stanovisko k vylúčeniu ubytovaného z internátu.



13 REŽIM  DŇA 

 

Pondelok až štvrtok                                                                                                      

  6,00              budíček 

  6,00   -   6,30              osobná hygiena, vetranie, upratanie izby, osobných vecí 

  6,10   -   7,30              raňajky 

  7,40                odchod  žiakov do školy na vyučovanie 

12,00  -   15,00            obed 

14,00  -   16,00            osobné voľno, (VOŠ do 18,00 hod.) 

16,00  -   17,45            samoštúdium,  ponuka VVČ, krúžková činnosť 

17,45  -   18,30            večera 

18,30  -    19,00  psychohygiena 

19,00 -   21,00  večerné štúdium, ponuka VVČ, krúžková činnosť                                                              

21,00  -   21,30            osobná hygiena, príprava na večierku 

21,30  -   22,00            večierka, usmernenie žiakov pri dodržaní večierky 

22,00  -     6,00            nočný kľud 

 

Dni pracovného pokoja 

 

  8,00         budíček 

  8,00   -   9,00   osobná hygiena, raňajky 

  9,00   -   12,00   samoštúdium, osobné voľno, záujmová činnosť 

12,00 -     13,00   obed, výdaj suchej večere 

13,00 -     16,00 - 18,00  osobné voľno, samoštúdium, záujmová činnosť 

 

V rámci osobného voľna žiak oznámi službu konajúcemu vychovávateľovi opustenie internátu. 

Vychádzky po osobnom voľne podpisuje službu konajúci vychovávateľ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



14     ZÁVEREČNÉ   USTANOVENIE 

 

Školský poriadok bol schválený MZ vychovávateľov, pedagogickou radou školy. Nadobúda 

platnosť 1. septembra 2022. 

Školský poriadok ŠI vydáva, mení a ruší riaditeľka školy na základe oprávnených 

pripomienok pedagogickej rady. Zmeny a doplnky školského poriadku vydáva riaditeľka 

školy kedykoľvek v priebehu školského roka s dátumom zmeny. 

 

Je platný a záväzný pre všetkých ubytovaných, ako aj pre tých, ktorí vstúpia do objektu ŠI. 

Oboznámia sa s ním všetci zamestnanci a žiaci ŠI.  

 

 

 

V Žiline 30. 8. 2022 

   

 

Mgr. Daniela Peclerová 

             riaditeľka 


