
ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU 
 

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  ním súvisiace. 

2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU  

 

Školský internát je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom 

stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie 

a stravovanie. Vo výchovno-vzdelávacej práci sa riadi zákonom č. 245/2008 Z.z. O výchove 

a vzdelávaní. 

Výchovno-vzdelávacia práca v ŠI je realizovaná na základe výchovného programu ŠI, 

ktorý je primeraný potrebám, veku a stupňu vyspelosti žiakov. Zameriava sa najmä na 

všestrannú pomoc pri príprave žiakov na vyučovanie, formovanie ich vzťahu k sebe, 

vzdelávaniu, sebavýchove a voľbe povolania, na rozvíjanie ich nadania, špecifických 

schopností a tvorivosti a na vytváranie podmienok na ich záujmovú činnosť, aktívne využitie 

voľného času a oddych. Organizuje sa na základe dobrovoľnosti žiakov. 

Cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu je: 

- posilňovanie úcty k ľudským právam a základným hodnotám a tiež k zásadám, 

zakotveným v Charte Spojených národov, 

- posilňovanie úcty k rodičom dieťaťa, k svojej vlastnej kultúre, jazyku a hodnotám 

krajiny trvalého pobytu, ako aj krajiny jeho pôvodu a k iným civilizáciám, 

- príprava žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, 

mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlavia, priateľstva medzi všetkými národmi, 

etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami, 

- na posilňovanie úcty k životnému prostrediu, 

- žiaci v ŠI budú vychovávaní v duchu mieru, dôstojnosti, znášanlivosti, slobody, 

rovnosti a solidarity. 

V školskom internáte budeme vytvárať také prostredie, aby žiaci vyrastali v atmosfére šťastia, 

lásky a porozumenia (Dohovor o právach dieťaťa).     

3 PRIJATIE ŽIAKOV DO ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU 

3.1 Zásady prijatia do školského internátu. 

 

Školský internát je súčasťou Strednej odbornej školy podnikania v Prešove. 

1. Na umiestnenie v ŠI nemá žiak právny nárok. 



 

2. Záujemca o ubytovanie, resp. zákonný zástupca žiaka I. až III. ročníka, odovzdá alebo 

zašle poštou písomnú žiadosť o prijatie do ŠI na riaditeľstvo školy do 10. júna. Žiaci 

prijatí na štúdium na SOŠP do 25. júna. K prijatiu sa vyjadrí prijímacia komisia. 

Riaditeľ SOŠP rozhodne o prijatí, resp. neprijatí do 30. júna príslušného roka. 

3. Uchádzač, resp. zákonný zástupca žiaka obdrží písomné vyjadrenie, ako bola jeho 

žiadosť  vybavená. 

4. Ubytovanie sa poskytuje na čas jedného školského roka. 

5. V prípade väčšieho počtu záujemcov, ako je kapacita ŠI, žiaci sa prijímajú v poradí: 

- najvzdialenejšie bydlisko, 

- sociálne prípady, 

- žiaci 1. a 2. ročníka. 

6. O prijatí žiakov, ktorí v minulom školskom roku porušili školský poriadok, rozhodne 

pedagogická rada. 

7. Žiakov do výchovných skupín prideľujú skupinoví vychovávatelia. Samostatne sú 

ubytovaní chlapci a samostatne dievčatá. 

8. Ostatné kritériá o prijatí žiaka do ŠI každoročne schvaľuje riaditeľ SOŠP a prijímacia 

komisia. 

 

3.2    Ukončenie ubytovania. 

                                     

              Dôvod ukončenia ubytovania                              Vysťahovanie z DM 

 

1. predčasné ukončenie štúdia na škole                     ráno v deň ukončenia štúdia 

2. na základe písomnej žiadosti rodičov                     deň určený v žiadosti 

3. vylúčenie zo ŠI                                                        v deň nadobudnutia platnosti 

4. jeden mesiac nezaplatený poplatok za ubyto-         

    vanie a stravovanie                                                 prvý deň nasledujúceho mesiaca                         

5. ukončenie školského roka                                      ráno v posledný deň škol. roka 

6. ukončenie štúdia na škole                                        ráno v deň zloženia záver. – maturitnej 

                                                                                   skúšky 

 

Pred vysťahovaním je ubytovaný povinný: 

- upratať izbu a pridelený majetok (váľanda, skriňa,...), odniesť si domov všetky osobné 

veci, odstrániť ním vzniknuté záväzky; 

- vrátiť zapožičaný inventár ŠI (paplón, vankúš, ...) 

- odovzdať kľúče od skrine, izby, 

- odovzdať izbu príslušnému vychovávateľovi. 

 

4 POBYT V ŠKOLSKOM INTERNÁTE A UVOĽŇOVANIE ŽIAKOV ZO 

ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU 

 

4.1 Pobyt v školskom internáte 

 

1. Príchod do ŠI je v nedeľu od 17,00 do 21,00 hod. Písomným oznámením môže rodič 

príchod upraviť na pondelok ráno do 7,30 hod.  

2. Odchod žiakov zo ŠI je v piatok do 16,00 hod. 

3. Žiakovu neprítomnosť v ŠI je rodič povinný oznámiť do 24 hodín. 



 

4. Ubytovaný, ktorý sa chce zúčastniť akéhokoľvek podujatia, resp. návštevy po čase 

individuálnej vychádzky predloží písomný súhlas rodičov. 

5. Žiak v priebehu dopoludňajších hodín sa nesmie zdržiavať v priestoroch ŠI. 

Výnimkou je: 

- voľná vyučovacia hodina, a ak nie je poverený inými školskými povinnosťami, 

- ak je žiak oslobodený od telesnej výchovy, 

- náhla nevoľnosť, iný nečakaný zdravotný problém. Žiak sa zdržiava vo svojej izbe 

a správa sa ticho, 

- neskorší nástup na odborný výcvik (v dopoludňajších, resp. odpoludňajších hodinách).  

 

4.2 Uvoľňovanie žiakov zo školského internátu 

 

1. Uvoľnenie žiakov zo ŠI a odhlásenie zo stravy je podmienené písomnou žiadosťou 

rodičov, písomnou objednávkou k lekárovi a iným písomným dokladom predloženým 

najneskôr jeden deň vopred skupinovému alebo službukonajúcemu vychovávateľovi. 

2. V prípade akútneho ochorenia, náhlej zmeny zdravotného stavu alebo inej udalosti 

v rodine môže podpísať uvoľnenie a odhlásenie zo stravy zástupca riaditeľa pre ŠI. 

3. Žiak nesmie byť zo ŠI uvoľnený pri aktuálnej telesnej teplote 39°C a viac alebo pri 

inom ťažkom zdravotnom stave. V takomto prípade môže byť žiak uvoľnený zo ŠI iba 

ak ho vyzdvihne rodič, alebo iná rodičom poverená dospelá osoba. 

4. Uvoľnenie žiaka zo ŠI zapíše službukonajúci vychovávateľ do denného hlásenia 

a vychádzkovej knižky žiaka. 

5. Žiak je zo stravy odhlásený na osobitnom tlačive. 

 

5 PRÁVA UBYTOVANÉHO ŽIAKA 

 

Ubytovaný žiak má právo: 

1. Využívať pridelenú miestnosť - izbu s príslušenstvom. 

2. Podieľať sa na realizácii výchovno-vzdelávacej činnosti. 

3. Aktívne sa podieľať na živote v ŠI. 

4. Prijímať návštevy vo vestibule školy mimo času vyučovania do 20,30 hod. 

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

pri dodržiavaní prevádzkových predpisov pre to ktoré zariadenie. 

6. Po konzultácii s vychovávateľom umiestňovať na izbách vlastné doplnky, za 

predpokladu, že tieto nie sú v rozpore s morálkou, právnymi predpismi 

a nepoškodzujú majetok ŠI a spolubývajúcich. 

7. Využívať kuchynku na prípravu čaju, kávy a zohriatie jedla a využívať žehličky 

výhradne v určených priestoroch 

8. Využívať vlastný mobil - telefonovať môže len v čase osobného voľna od 6,00 do 

21,30 hod. 

9. Konštituovať žiacku radu pri ŠI, ktorá voči vedeniu ŠI vystupuje ako partner, pokiaľ 

ide o záujmy žiakov. 

10. Na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva. 

11. Na ochranu pred telesným alebo duševným násilím, urážaním, zneužívaním alebo 

nedbanlivým zaobchádzaním, trýznením alebo vykorisťovaním. 

12. Na zabezpečenie disciplíny v ŠI, a to spôsobom zlučiteľným s ľudskou dôstojnosťou 

žiakov. Telesné tresty sa vylučujú. 

13. Na odpočinok a voľný čas. 



 

14. Na ochranu pred narkotikami, drogami, alkoholom a psychotropnými látkami. 

15. Navštevovať svojich rodičov, príbuzných, respektíve známych. 

16. Na štúdium po večierke vo vyhradených priestoroch so súhlasom vychovávateľa. 

17. Doniesť si z domu PC, ale za stratu a poškodenie, či odcudzenie si zodpovedá sám. 

Pracovať na PC môže žiak do 21,30. Prácu na PC kontroluje službukonajúci 

vychovávateľ a pri zneužívaní, či narušovaní denného režimu podľa školského 

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

 

6 POVINNOSTI UBYTOVANÉHO ŽIAKA 

 

Ubytovaný žiak je povinný: 

1. Dodržiavať školský poriadok v ŠI. 

2. Uhradiť škodu, ktorú ŠI spôsobil. 

3. Svedomito sa pripravovať na vyučovanie. 

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

súvisiace s udržiavaním svojho životného prostredia, udržiavať izbu v čistote 

a poriadku, svoje osobné veci mať vždy v čistote a poriadku, prezúvať sa a obuv 

odkladať na vyhradené miesto (do botníkov). Každé ráno upratať izbu, ustlať posteľ, 

vyniesť smeti a celý deň udržiavať poriadok v izbe podľa pokynov vychovávateľa. 

5. Izbu pri odchode uzamknúť, kľúč odovzdať na vyhradené miesto. 

6. Na vyzvanie vychovávateľa umožniť kontrolu čistoty a poriadku osobných vecí za 

svojej prítomnosti. 

7. Povinní plniť úlohy súvisiace s čistotou a estetikou životného prostredia okolia ŠI. 

8. Pri každom opustení ŠI, so súhlasom vychovávateľa, odovzdať podpísanú 

vychádzkovú knižku na vrátnicu. Po príchode z vychádzky prevziať si vychádzkovú 

knižku. 

9. Dodržiavať čas priepustiek, resp. čas návratu z rôznych podujatí, návštev a pod.  

10. Dodržiavať pravidlá slušného správania voči  ostatným žiakom,  voči zamestnancom 

a starším, ktoré platia v demokratickej spoločnosti. 

11. Byť primerane ustrojený tak, aby neporušoval morálku demokratickej spoločnosti. 

12. Dospelým a predstaveným vykať. Oslovovanie žiakov sa realizuje po dohode 

vychovávateľa so žiakmi. 

13. Aj keď je starší ako 18 rokov musí sa podriadiť školskému poriadku ŠI. 

14. Odhlásiť sa zo stravy len z vážnych dôvodov. 

15. V stanovenom termín (vždy do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca) uhrádzať náklady 

na ubytovanie a stravu.  

16. Dodržiavať študijný kľud takto: 

- odpoludňajší od 16,00 do 17,30 hod. 

- večerný od 19,00 do 21,00 hod. Svoju neúčasť na povinnom štúdiu odôvodniť 

vychovávateľovi. 

17. Zúčastňovať sa pravidelných aktivít výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠI. Svoju 

neúčasť vopred odôvodniť vychovávateľovi. 

18. Dodržiavať nočný kľud od 22,00 do 06,00 hod. 

19. Prísť do ŠI od rodičov: 

- v nedeľu do 21,00 hod 

- v pondelok ráno do 7,30 hod  s písomným súhlasom rodičov. Prípadný neskorý 

príchod na vyučovanie nebude ospravedlnený. 



 

20. Odísť zo ŠI k rodičom: v piatok do 16,00 hod. Pred odchodom zo ŠI odovzdať izbu 

vychovávateľovi, zanechať ju v náležitom poriadku, zatvoriť okno, prekontrolovať 

elektrické osvetlenie. 

21. Dodržiavať pokyny službukonajúceho vychovávateľa. 

22. Dodržiavať „Požiarny štatút školy“, pravidlá BOBP a PO v zmysle zákona NR SR. 

23. Dodržiavať prevádzkové predpisy: v kuchynke, v posilňovni, v počítačovej miestnosti, 

knižnici a ostatných priestoroch školy a školského internátu. 

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

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

25. Šetriť elektrickou energiou, vodou a nepoškodzovať inventár DM. 

26. Pred výstupom zo ŠI v priebehu školského roka predložiť od rodičov písomnú žiadosť 

o výstupe zo ŠI. 

27. Uhradiť škodu, ktorú v ŠI spôsobil. 

 

7 VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ 

 

7.1 V školskom internáte sa zakazuje: 

 

1. Opustiť ŠI bez dovolenia vychovávateľa. 

2. Navštevovať spolužiakov na iných izbách v čase študijného kľudu a po 21,30 hod. 

3. Prijímať na izbách návštevy cudzích osôb (v rátane dochádzajúcich žiakov). 

4. Používať, prechovávať pre seba, alebo iného ani obstarávať drogy, byť pod vplyvom 

nedovolených látok, psychotropných látok a alkoholu a to tak v ŠI ako aj mimo neho. 

Nedodržanie tohto ustanovenia je považované za hrubé porušenie školského  poriadku 

ŠI a zároveň napĺňa skutkovú podstatu trestného činu. 

5. Fajčiť vo všetkých priestoroch ŠI, školy a okolia školy.  

6. Pokrikovať a vykláňať sa z okien, znečisťovať priestory a okolie ŠI. 

7. Uzamykať sa na izbách z akéhokoľvek dôvodu. 

8. Hrať hazardné hry. 

9. Telefonovať zo služobného telefónu ŠI. 

10. Dávať a predávať stravné čipové karty cudzím osobám. 

11. Zo školskej jedálne odnášať príbory, hrnčeky, taniere a stravu na izby. 

12. Prenášať deky, vankúše a paplóny do študovní a kuchyniek. 

13. Používať súkromné televízne prijímače, iné súkromné elektrospotrebiče a zasahovať 

do elektrickej inštalácie. 

14. Vo vzájomných vzťahoch využívať vydieranie, útlak a dílerstvo drog. Takého konanie 

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

15. 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. Do ŠI prinášať cennosti. 

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

18. Na steny, okná, dvere, nábytok lepiť, alebo pribíjať výzdobu. Výzdobu izby schvaľuje 

skupinový vychovávateľ. 

19. Premiestňovať a vynášať inventár izieb a ŠI. 

20. Vyhadzovať predmety z okien a vykláňať sa z nich. 

21. Používať otvorený oheň, zapaľovať rôzne predmety. 

 



 

7.2 Ubytovaný žiak berie na vedomie: 

 

1. Za stratu cenných vecí a peňazí ŠI nezodpovedá, ak si ich žiak neodloží do pokladne 

k vychovávateľovi. 

2. Možnosti výchovno-vzdelávacích aktivít a aktívne sa na nich podieľa. 

3. Žiaci, ktorí dosahujú prospech v priebehu školského roka – vyznamenaný a prospel 

veľmi dobre, majú možnosť využívať výhody z toho vyplývajúce. Môžu po dohode 

s vychovávateľom sami disponovať svojim voľným časom – napr. mimoriadne 

vychádzky, regulujú si štúdium , no zároveň  nesmú narušovať výchovno-vzdelávací 

proces ŠI a musia dodržiavať školský poriadok ŠI. Inak tieto výhody budú zrušené. 

4. Skupinový vychovávateľ informuje žiakov o možnostiach výchovno-vzdelávacích 

akcií ŠI podľa mesačných a týždenných plánov činnosti ŠI. 

5. Vychovávateľ môže v odôvodnených prípadoch obmedziť vychádzky žiaka (časté 

priestupky voči škol. poriadku ŠI, zlý prospech a na prianie rodičov). 

6. V ŠI nie je dovolené uschovávať všetky typy strelných zbraní a náboje do nich, ako aj 

chemikálie a výbušniny a iné prostriedky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť žiakov. 

7. V ŠI a jeho okolí nie sú vytvorené podmienky na uschovanie motorových vozidiel, 

motocyklov a bicyklov. 

8. Počúvanie rádia, alebo iného hudobného nosiča na izbe je povolené za predpokladu, 

že spolubývajúci súhlasia a nerušia kľud v ŠI. 

9. Príprava doplňujúcej stravy, nápojov (káva, čaj) je možná výhradne v kuchynkách ŠI. 

  

8 VÝCHOVNÉ OPATRENIA 

 

8.1 Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností, za statočný čin, za významný prejav 

aktivity v mimoškolskej činnosti môže sa žiakovi udeliť pochvala, alebo iné ocenenie. 

Stupne pochvál a ocenení určuje riaditeľ po prekonzultovaní s kolektívom vychovávateľov. 

1. Individuálna pochvala vychovávateľom 

2. Ústna pochvala vychovávateľom pred výchovnou skupinou 

3. Pochvala zástupcom riaditeľa pre ŠI 

4. Pochvala riaditeľa SOŠP, ktorý je zároveň riaditeľom ŠI 

5. Písomná pochvala adresovaná rodičom žiakov 

6. Vecné odmeny 

 

     Pochvaly, alebo iné ocenenie môže byť udelené za: 

- príkladné slušné správanie a utváranie dobrých vzťahov vo výchovnej skupine, 

- úspešnú reprezentáciu školského internátu, 

- zveľaďovanie a skrášľovanie životného prostredia, 

- nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie 

inou osobou alebo inštitúciou. 

 

8.2 Za previnenie žiaka proti školskému poriadku ŠI, môžu sa mu podľa previnenia uložiť     

niektoré z týchto výchovných opatrení: 

 

1. Napomenutie vychovávateľom  možno udeliť za: 

- prvú neúčasť na výchovno-vzdelávacej činnosti organizovanej v ŠI, 



 

- prvé rušenie kľudu počas študijnej doby a behanie po izbách, hlasné počúvanie hudby, 

hry na PC, 

- prvé rušenie nočného kľudu -  po 21,30 návštevy na izbách, hlasné počúvanie hudby, 

hry na PC, sledovanie filmov a iné, 

- prvé neprezúvanie sa, 

- prvé vyhadzovanie vecí z okna, otváranie okien mimo vyklápania, 

- prvé neplnenie si povinností  služby na poschodí, 

- prvé neplnenie si povinností dodržiavania poriadku na izbe – vynášanie smetí, 

poriadok v skrini, nepozametaná izba a iné, 

- prvý svojvoľný odchod zo ŠI bez priepustky od vychovávateľa, 

- prvý neskorý príchod z vychádzky, 

- prvé mierne porušenie zásad BOZP žiakov, 

- prvé nevhodné správanie voči vychovávateľovi a zamestnancom školy. 

 

2. Pokarhanie vychovávateľom možno udeliť za: 

- neúčasť na výchovno-vzdelávacej činnosti organizovanej v ŠI, 

- rušenie kľudu počas študijnej doby a behanie po izbách, hlasné počúvanie hudby, hry 

na PC, 

- rušenie nočného kľudu -  po 21,30 návštevy na izbách, hlasné počúvanie hudby, hry na 

PC, sledovanie filmov a iné, 

- neprezúvanie sa, 

- vyhadzovanie vecí z okna, otváranie okien mimo vyklápania, 

- neplnenie si povinností  služby na poschodí, 

- neplnenie si povinností dodržiavania poriadku na izbe – vynášanie smetí, poriadok 

v skrini, nepozametaná izba a iné, 

- svojvoľný odchod zo ŠI bez priepustky od vychovávateľa, 

- neskorý príchod z vychádzky, 

- mierne porušenie zásad BOZP žiakov, 

- nevhodné správanie voči vychovávateľovi a zamestnancom školy. 

 

3. Obmedzenie vychádzok na určitú dobu možno udeliť za: 

- opakujúce sa priestupky uvedené v bode 2, 

- neohlásený príchod do ŠI po 21,00 hod, 

 

4. Pokarhanie zást. riaditeľa pre ŠI možno udeliť za: 

- opakujúce sa priestupky uvedené v bode 3, 

- obťažovanie ostatných bývajúcich v ŠI, 

- fajčenie v priestoroch ŠI, školy a jej okolí, 

- príchod do ŠI pod vplyvom alkoholických nápojov a iných omamných látok, 

- ponižovanie ľudskej dôstojnosti iných žiakov, 

- šikanovanie a obťažovanie spolužiakov, 

- podvádzanie, falšovanie dokladov od rodičov, 

- poškodenie a zničenie inventáru a priestorov ŠI,  

- vulgárne vystupovanie, vyjadrovanie a správanie sa voči všetkým zamestnancom 

školy. 

  

5. Pokarhanie riaditeľom SOŠP, ktorý je zároveň riaditeľom ŠI možno udeliť za: 

- opakujúce sa priestupky v bode 4, 

- požívanie alkoholických nápojov a iných omamných látok v priestoroch ŠI, školy aj 

mimo nej a ich prechovávanie, 



 

- nevrátenie sa do ŠI z vychádzky, 

- opakované podvádzanie, falšovanie dokladov od rodičov, 

- distribúcia drog v ŠI i mimo neho, 

- úmyselné ublíženie na zdraví a iné formy násilia, 

- krádež v školských priestoroch aj mimo nich. 

 

6. Podmienečné vylúčenie zo ŠI na skúšobnú dobu po prerokovaní na pedagogickej 

rade  možno udeliť za:  

- opakujúce sa veľmi závažné priestupky uvedené v bode 5, 

- distribúciu tvrdých drog, v ŠI, škole a mimo ŠI, 

- za závažné formy násilia a inej protispoločenskej činnosti, 

- šikanovanie, vydieranie a vandalizmus, 

- veľmi závažné porušenie zásad BOZP žiakov, 

- začatie trestného stíhania, 

- šírenie poplašnej správy, 

- prejavy rasizmu, 

- urážku na cti zamestnanca vo verejnom záujme, 

- protisociálne správanie. 

Návrh na podmienečné vylúčenie zo ŠI podáva vychovávateľ a po prerokovaní 

v pedagogickej rade rozhoduje o ňom riaditeľ školy. 

 

 

7. Vylúčenie zo ŠI : 

       Ak sa žiak podmienečne vylúčený v skúšobnej dobe stanovenej riaditeľom ŠI pri 

SOŠP neosvedčí a dopustí sa ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ ŠI vylúči žiaka 

zo školského internátu. 

      Riaditeľ ŠI po prerokovaní v pedagogickej rade môže žiaka vylúčiť zo ŠI: 

- za nesplnenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení školy, 

- za spáchanie takého činu, ktorým by bola ohrozená výchova a život ostatných 

žiakov, 

- za prechovávanie, predaj nelegálnych drog v priestoroch ŠI, školy a na akciách 

organizovaných ŠI, 

- za odsúdenie v trestnej veci. 

 

 

Ak akýkoľvek priestupok je zároveň priestupkom voči školskému poriadku SOŠP      

posudzuje sa súbežne, prerokováva a schvaľuje na pedagogickej rade školy. 

 

Pri udeľovaní výchovných opatrení školský internát bude úzko spolupracovať 

s rodičmi, so zákonným zástupcom a v prípade potreby s orgánmi činnými v trestnom konaní. 

 

Pochvaly a tresty vychovávateľ zapisuje do osobných záznamov žiakov, oznamujú sa 

rodičom a triednemu učiteľovi. 

 

9 ZÁSADY SVOJPOMOCNEJ ČINNOSTI UBYTOVANÝCH 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 v tom-ktorom veku a ktoré nie sú 



 

neprimerané, nebezpečné a zdraviu škodlivé alebo pri ktorých sú vystavení zvýšenému 

nebezpečenstvu úrazu (§ 165, 167 ods. 1, 2, 3 Zákonníka práce).  Je potrebné dodržiavať tieto 

zásady: 

- účelom svojpomocnej činnosti žiakov je prehĺbenie mravnej výchovy mládeže, 

- svojpomocná činnosť je jedným z účinných prostriedkov v systéme výchovnej práce 

ŠI. Utvára predovšetkým správny vzťah k práci a prehlbuje jednotu mravných čŕt 

s celkovým rozvojom jednotlivca. Rozvíja ich pracovnú iniciatívu a postupne učí 

žiakov k pracovným zručnostiam a návykom, 

- 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 žiaci musia vykonávať za prísneho dodržiavania zdravotníckych 

a hygienických požiadaviek 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, 

- podľa druhu práce používajú ochranné pomôcky, 

- žiaci šetria zariadenia, pracovné prostriedky, ochranné pomôcky, včas vypínajú svetlo, 

nenechávajú zbytočne tiecť vodu, 

- žiaci oznamujú vychovávateľom nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť zdravie 

a bezpečnosť žiakov a zamestnancov. Vychovávateľ zapisuje závady do zošita, 

- každý žiak je povinný udržiavať vo vzornom poriadku svoju posteľ, skriňu, podlahu 

a ostatný inventár v izbe ako aj v ostatných miestnostiach. 

 

a) Služba na poschodí: 

- v týždenných intervaloch sa postupne vystriedajú všetky izby. Ich úlohou je plniť 

povinnosti týždennej služby a pokyny službukonajúceho vychovávateľa. Večer 

upratujú študovne a kuchynky. 

 

b) Upratovanie na izbách: 

- žiaci pravidelne každý deň zabezpečujú dodržiavanie poriadku na izbe 

(pozametať, vyniesť kôš, upraviť interiér) 

- vo štvrtok sa realizuje hospodársky deň – generálne upratovanie ubytovacích 

priestorov. 

 

c) Spoločné ustanovenia: 

- komplexné upratovanie sa vykonáva jedenkrát štvrťročne, 

- globálna sanitácia vrátane dezinfekcie a deratizácie prebieha počas letných 

prázdnin, 

- maľovanie WC, spŕch, kúpelní sa realizuje v rámci hygienickej maľby podľa 

potreby. Maľovanie priestorov a izieb raz za 2 – 3 roky, 

- upratovanie spoločných priestorov (spŕch, WC, študovní, kuchyniek) vykonáva 

upratovačka schváleným materiálom určeným na čistenie a dezinfekciu, a to denne 

v dopoludňajších hodinách, 

- výmena posteľného prádla sa uskutočňuje raz za 21 dní. O výmene sú informovaní 

žiaci deň vopred na nástenných novinách. 

 



 

10 OSOBNÉ VOĽNO A INDIVIDUÁLNE VYCHÁDZKY ŽIAKOV 

 

10.1 Osobné voľno žiakov 

 

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa, každý žiak má právo na osobné voľno, 

v ktorom sa môže sebarealizovať, môže sa podľa vlastného presvedčenia venovať svojim 

záujmom, či v športe, kultúre, hudbe alebo iných činnostiach. Osobné voľno žiakov sa určuje 

najmenej na 2 hodiny denne. V tomto čase sa žiakovi nesmie prikazovať plnenie žiadnych 

povinností. Žiaci v čase voľna nesmú však vykonávať také činnosti, ktoré by poškodzovali 

mravnosť správania v ŠI alebo na verejnosti.  

Osobné voľno je z dôvodu psychohygieny  určené v školskom internáte denne v čase: 

od 14,00 do 17,30 hod. 

 

10.2 Individuálne vychádzky žiakov 

 

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

môže skupinový vychovávateľ. 

 

                 letný čas                                                 zimný čas 

I. ročník           do 19,00 hod                                             do 19,30 hod 

II.ročník           do 20,00 hod                                             do 19,30 hod 

III.ročník          do 20,30 hod                                             do 20,00 hod 

IV.ročník,                                      do 21,00 hod                                             do  20,30 hod 

 

V individuálnych prípadoch, keď si to vyžaduje situácia skupinový vychovávateľ ŠI 

dáva súhlas na dlhšie vychádzky, ako sú stanovené vyššie (napr. divadelné predstavenie, 

diskotéka, filmový klub a pod.) 

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

ktorej sa vyznačí dátum, čas a príslušný skupinový vychovávateľ túto skutočnosť potvrdí 

svojím podpisom. 

Pri príchode z individuálnej vychádzky sa žiak prihlási u službukonajúceho 

vychovávateľa a vyzdvihne si preukaz na vrátnici. 

 

11 ŽIACKA RADA PRI ŠKOLSKOM INTERNÁTE 

 

Žiacka rada pri školskom internáte je spolutvorcom života v ŠI. V zmysle čl. 12 a 13 

Dohovoru o právach dieťaťa musí viesť sústavný dialóg s vedením školského internátu. 

Vzťah žiackej rady a vedenia ŠI je vzťah partnerský. Žiacka  rada pri ŠI chráni záujmy žiakov 

a vyjadruje sa k problémom ŠI. Svoju činnosť zabezpečuje podľa plánu činnosti na školský 

rok. 

 

12 ZDRAVOTNÉ, HYGIENICKÉ A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A ZÁSADY 

STRAVOVANIA 

 

12.1 Zdravotné opatrenia 

 



 

Do ŠI môže byť prijatý žiak, ktorý nemá zdravotné problémy a podmienky v ŠI mu 

vyhovujú. 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 vybavenú lekárničku pre 

poskytnutie prvej pomoci. Ak žiak ochorie v ŠI, službukonajúci vychovávateľ zariadi, aby 

dieťa bolo ošetrené lekárom. Zmeria mu teplotu, zapíše stav chorého žiaka v dennom hlásení, 

zaznačí aký úkon bol vykonaný, aké lieky mu boli podané a na pokyn koho. Oznámi rodičom 

stav dieťaťa. Dbá, aby o tejto správe bol vykonaný záznam. Ak je to potrebné, podľa 

lekárovho rozhodnutia vyzve rodičov, aby si prišli po dieťa. 

 

12.2 Hygienické opatrenia 

 

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

vnútorné hygienické predpisy tak pre zamestnancov, ako aj pre žiakov. V pracovnom 

poriadku stanoví náplň práce zamestnancov a v povinnostiach žiakov sú určené úlohy žiakov. 

Žiaci sú povinní: 

- po vstupe do budovy školy sa prezúvať v im určených priestoroch, 

- v priestoroch ŠI používať, alebo inú zdravotne nezávadnú obuv (nie športová obuv), 

- starať sa o svoje životné prostredie a prostredie ŠI, 

- odkladať svoje osobné veci v čistote a poriadku, 

- udržiavať osobnú hygienu a starať sa o osobný vzhľad, ktorý musí byť primeraný dobe 

a miestu, kde sa žiak zdržuje (napr. na pracovisku, v jedálni, na kult. podujatí), 

- dbať o to, aby v skrini, na stoloch neboli potraviny podliehajúce skaze, 

- dbať o to, aby nedochádzalo k úmyselnému znečisteniu umyvárky, WC, schodišťa, 

chodieb, školskej jedálne, alebo iných priestorov školy, 

- dodržiavať zákaz umývania topánok, prípadne pranie handier na podlahu 

v umývadlách, sprchovacích kútoch, 

- v chladničke umiestňovať len krátkodobo (max. 3 dni) zotrvávajúce potraviny, 

potravinové prebytky neskonzumované v priebehu týždňa (najneskôr vo štvrtok) 

upratať. 

 

 

12.3 Bezpečnostné opatrenia 

 

Žiaci musia byť oboznámení na začiatku škol. roka s bezpečnostnými predpismi 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, s požiarnym, poplachovým štatútom. 

Vychovávatelia vedú o poučení žiakov príslušný záznam. 

 

Platí: 

- žiaci počas práce musia mať zabezpečený odborný pedagogický dozor,  

- žiakom sa v ŠI a v priestoroch školy zakazuje fajčiť, 

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

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

pedagogický dozor nezabezpečuje, 

 

Poskytnutie prvej pomoci 

1. Prvú pomoc poskytnúť na mieste úrazu ihneď alebo na najbližšom bezpečnom mieste 



 

2. Pre prvú pomoc sa použije materiál z lekárničky umiestnenej v zborovni 

vychovávateľov. 

3. Úraz zapísať do knihy poranení a úrazov. Úraz hlásiť bezpečnostnému technikovi. 

 

 

 

 

12.4 Zásady stravovania 

 

Žiaci bývajúci v ŠI sa stravujú v školskej jedálni s výnimkou žiakov, ktorým doporučil 

lekár diétne stravovanie. V ŠI nie sú vytvorené podmienky na takýto druh stravy. V tomto 

prípade rodič predloží písomné potvrdenie od lekára o takúto výnimku. 

Žiaci ubytovaní v ŠI odoberajú celodennú stravu. Počas choroby alebo neprítomnosti môžu 

odber stravy odhlásiť, inak je žiak povinný uhradiť platbu za stravu v plnom rozsahu. Ak 

ochorie doma, alebo sa stane iná mimoriadna udalosť, pre ktorú sa nemôže vrátiť do ŠI, musí 

rodič túto skutočnosť vierohodne oznámiť službukonajúcemu vychovávateľovi ŠI, ako aj 

vedúcej školskej jedálne. Odhlásenie zo stravy sa realizuje minimálne jeden deň vopred do 

14,00 hod na základe písomnej žiadosti rodičov o uvoľnenie, písomnej objednávky na 

ošetrenie, alebo v prípade PNS telefonický oznam rodiča, resp. zákonného zástupcu. 

Poplatky za stravu a ubytovanie upravuje finančný limit na potraviny a úhrady na ubytovanie 

v školskom internáte. 

Platba sa uhrádza do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca. Žiaci stravu vyberajú 

prostredníctvom čipovej karty. 

Výdaj stravy: 

- raňajky               06,50 – 07,20 hod 

- obed                   12,00 – 15,30 hod 

- večera                17,30 – 18,00 hod 

 

13 REŽIM DŇA 

 

Pondelok až piatok: 

 

06,20                                        budíček 

06,20 – 06,50                           osobná hygiena 

06,50 – 07,20                           raňajky 

07,20 – 07,45                           upratovanie izieb, odchod na vyučovanie, odborná prax 

08,00 – 15,10                           zamestnanie v škole a na odbornej praxi 

12,00 – 15,00                           obed 

14,00 – 17,30                           osobné voľno a výchovno-vzdelávacia činnosť podľa výchov. 

                                                 skupín  

16,00 – 17,30                           príprava na vyučovanie  

17,30 – 18,00                           večera 

18,00 – 21,00                           príprava na vyučovanie a výchovno-vzdel. činnosť   

21,00 – 21,30                           ukončenie štúdia, osobná hygiena, príprava na večierku 

21,30 – 22,00                           večierka, uloženie osobných vecí, upravenie izby, príprava 

                                                 vecí do školy, na odbornú prax 

22,00 – 06,20                           nočný kľud – zhasnuté svetlo 

 



 

14 POSKYTOVANIE UBYTOVANIA CUDZÍM OSOBÁM 

 

Školský internát poskytuje ubytovacie a stravovacie služby organizovaným skupinám 

detí a mládeže a dospelým počas víkendov a v čase školských prázdnin.  

Ubytovateľ zabezpečuje prezlečenie postelí, upratanie izieb aj spoločných priestorov. 

 

15 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

15.1 Záväznosť 

Školský poriadok školského internátu je záväzný pre všetkých zamestnancov školy 

a žiakov bývajúcich v školskom internáte. 

15.2 Derogulačná klauzula 

 Vydaním tohto predpisu sa ruší predpis vydaný dňa 30.7.2009. 

15.3 Zodpovednosť za kontrolu 

Kontrolovať dodržiavanie smernice a úloh s ňou určených je povinný zástupca 

riaditeľa školy pre ŠI a vychovavatelia. 

15.4 Zodpovednosť za zmeny 

Všetky zmeny v tejto smernici musia byť uskutočňované podľa pravidiel stanovených 

v Smernici pre tvorbu interných predpisov. Zmeny v tomto predpise je oprávnený 

vykonávať zástupca riaditeľa školy pre ŠI. 

15.5 Sankcie 

Nedodržiavanie pokynov uvedených v smernici sa môže klasifikovať ako porušenie 

pracovnej disciplíny. 


