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Úvodné ustanovenie 

 

Školský internát je školské výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje 

žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu činnosť, ubytovanie a stravovanie.  

Školský internát svojím výchovným programom školského zariadenia 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. 

Školský internát uskutočňuje výchovno-vzdelávaciu činnosť podľa výchovného 

programu školského internátu a  plánu práce školského internátu na jednotlivé školské roky.  

Výchovno-vzdelávacia práca sa v školskom internáte uskutočňuje v súlade so 

zákonom č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky č. 236/2009 Z. z. o školskom internáte Dohovorom o právach dieťaťa 

(zákon č. 104/1991 Z. z.), Metodického usmernenia Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky č. 12/2010-R o uložení opatrení vo výchove žiakom v školských internátoch 

a ustanovení Zákonníka práce týkajúcich sa bezpečnosti pri práci žiakov a zamestnancov. 

Školský poriadok školského internátu je záväzným predpisom pre všetkých žiakov 

ubytovaných v školskom internáte a všetkých pedagogických zamestnancov školského 

internátu.  

Školský poriadok školského internátu určuje pravidlá správania sa, poukazuje na práva 

a povinnosti ubytovaných žiakov, upravuje vzájomné medziľudské vzťahy medzi 

ubytovanými žiakmi v školskom internáte (ďalej len „ŠI“). 

         

                                                                  Čl.1 

Práva žiaka ubytovaného v školskom internáte 

 

Ubytovaný žiak má právo: 

1. používať pridelenú miestnosť(izbu) s príslušenstvom, 

2. využívať všetky priestory a zariadenia ŠI, ktoré slúžia na výchovno-vzdelávaciu 

činnosť(napr. klubovne, spoločenskú miestnosť, telocvične,  posilňovne, kuchynku, 

ihriská a podobne). Pri ich užívaní je povinný dodržiavať prevádzkové poriadky, 

3. umiestniť v izbe vlastné doplnky za predpokladu, že tieto nie sú v rozpore s morálkou, 

právnymi predpismi a nepoškodzujú majetok školského internátu, 

4. používať so súhlasom pedagogického zamestnanca vlastnú normalizovanú 

elektroniku, mobilný telefón, notebook tak, aby neporušovali zásady spolunažívania 

a nočného pokoja, 

5. používať vlastné elektrospotrebiče s nízkou spotrebou elektrickej energie,  vyhovujúce 

STN, (napr. kulmy, fény). Tieto spotrebiče je potrebné po ich použití vždy vytiahnuť 

z elektrickej zásuvky. Kanvice, mikrovlnné rúry, žehličky, chladničky a variče sú 

k dispozícii  na všetkých poschodiach. Tieto spotrebiče nie je možné používať v 

izbách, 

6. prijímať návštevy v čase na to určenom vo vyhradených priestoroch (vestibul ŠI). Za 

dodržiavanie školského poriadku zo strany návštevníka zodpovedá žiak, ktorý prijal 

návštevu. Rodičia môžu navštíviť žiaka v ubytovacích priestoroch, 

7. aktívne sa podieľať na uskutočňovaní výchovno-vzdelávacej činnosti ŠI,  zúčastňovať 

sa akcií organizovaných ŠI, záujmovej a krúžkovej činnosti, 
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8. aktívne pracovať v samospráve výchovných skupín, predkladať návrhy a pripomienky 

ku všetkým otázkam života v ŠI prostredníctvom žiackej školskej rady a stravovacej 

komisie, 

9. na svoj názor, slobodu prejavu, pričom musia byť rešpektované práva a povesť iných, 

verejný poriadok, verejné zdravie a morálku, 

10. na slobodu myslenia, vlastný svetonázor, národnostnú a etnickú príslušnosť, 

11. na súkromie v podmienkach ŠI, na ochranu osobných údajov týkajúcich sa jeho osoby,  

na súkromie svojej rodiny, korešpondenciu a pod., 

12. na odpočinok a voľný čas, 

13. viesť aktívny a tvorivý dialóg s pedagogickým zamestnancom ŠI v duchu zásad 

spoločenských pravidiel, etiky a humanity,  

14. na ochranu pred telesným a duševným násilím, urážaním, zneužívaním, nedbanlivým 

zaobchádzaním, týraním. Zakazujú sa prejavy šikanovania ako sú: verbálne a fyzické 

ponižovanie, posmech, prezývky, nadávky, hrubé žarty, nemiestna kritika, kopanie, 

vyžadovanie neprimeraných služieb, peňazí, predmetov, jedla a pod. V prípade 

potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:  

a) skupinového vychovávateľa, 

b) zástupcu riaditeľa školy pre ŠI, 

c) riaditeľa školy, 

d) detskú linku istoty,  

15. na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti, nadanie a zdravotný stav, 

16. na slušné zaobchádzanie zo strany pedagogických aj nepedagogických zamestnancov 

ŠI založené na úcte a dôvere, 

17. na ochranu pred narkotikami, drogami, alkoholom a návykovými látkami, 

18. odmietnuť také práce, ktoré musia vykonávať zamestnanci v rámci svojich        

pracovných náplní alebo prácu, ktorá môže byť pre neho nebezpečná a škodlivá        

zdraviu, 

19. navštevovať svojich rodičov, príbuzných, resp. známych. Prítomnosť si nechá  

             potvrdiť podpisom v preukaze žiaka, 

20. chovať zvieratá  za predpokladu dodržiavania všetkých podmienok držby zvierat              

v areáli, veterinárnych prehliadok a hygienických požiadaviek (viď  podmienky              

centrálnej registrácie v registri školy). 

        

Čl. 2 

Povinnosti žiaka ubytovaného v školskom internáte 

 

Ubytovaný žiak je povinný : 

1. dôsledne dodržiavať a rešpektovať ustanovenia školského poriadku školského 

internátu, režimu dňa,   

2. pravidelne uhrádzať mesačný príspevok za ubytovanie a za stravu najneskôr do 20. 

dňa mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza,  

3. rešpektovať pokyny pedagogických zamestnancov ŠI,  

4. slušne sa správať k zamestnancom, dospelým a spolužiakom. Dospelým 

a nadriadeným vykať, 

5. dbať o osobnú hygienu, starať sa o svoj vzhľad, slušnú úpravu odievania a zovňajšku 

v zmysle morálky a zásad demokratickej spoločnosti, 

6. v zmysle čl.32 Dohovoru o právach dieťaťa vykonávať úlohy súvisiace s udržiavaním 

svojho životného prostredia, udržiavať svoju obývaciu izbu v čistote a poriadku. 

V priestoroch ŠI byť v prezuvkách. Pracovné odevy odkladať na vyhradené miesto, 
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7. na vyzvanie pedagogického zamestnanca umožniť kontrolu čistoty a poriadku 

osobných vecí za svojej prítomnosti a ďalšie svedka, 

8. starať sa o zverený inventár izby, ktorý má zverený do opatery. Nedbanlivým 

zaobchádzaním a poškodením všetky škody uhrádza plnoletý žiak alebo jeho zákonný 

zástupca(ak ide o neplnoletého žiaka). 

9. nepremiestňovať nábytok, 

10. šetriť elektrickú energiu, vodu, teplo. Zakazuje sa nosiť na izbu variče, hriankovače, 

ohrievače, televízory, kanvice a podobne, 

11. hneď po zistení nahlásiť zistené poškodenie na inventári, resp. budove skupinovému 

alebo službukonajúcemu pedagogickému zamestnancovi,  

12. izbu pri odchode zo ŠI uzamknúť. Na konci  školského roka je povinný kľúč, ktorý 

prevzal na začiatku školského roka, odovzdať zverenému pedagogickému 

zamestnancovi. Zároveň je povinný skontrolovať uzatvorenie okien, pozhasínať 

svetlá, skontrolovať, aby žiadne elektrospotrebiče neboli v zásuvke (ani nabíjačky 

mobilných  telefónov),  

13. ochraňovať svoj osobný majetok. Zabezpečiť svoje veci tak, aby sa  zamedzilo ich 

odcudzeniu a poškodeniu. Do skríň nie je možné inštalovať zámky. Zakúpený okrúhly 

zámok na skrinku  odborne namontuje údržbár. ŠI za odcudzené veci neberie 

zodpovednosť.  

14. nenosiť do ŠI cenné predmety, resp. väčšiu sumu peňazí. Tieto si môže dať do 

úschovy, do  trezoru, zverenému pedagogickému zamestnancovi. ŠI neberie 

zodpovednosť za mobilné telefóny, notebooky, CD prehrávače a iné cenné predmety, 

15. pravidelne sa pripravovať na vyučovanie, čas určený na prípravu na vyučovanie 

nenarušovať hlučným správaním a rušením spolubývajúcich, 

      Dodržiavať čas štúdia podľa režimu dňa, 

16. o vychádzku po 17,00 hod. požiadať svojho prideleného pedagogického 

zamestnanca/skupinového vychovávateľa, súhlas si dať potvrdiť vo vychádzkových 

knižkách a odložiť ich na vrátnici. Pri príchode do budovy prevziať si vychádzkovú 

knižku na vrátnici a ohlásiť príchod u skupinového, resp. službukonajúceho 

vychovávateľa na poschodí. Nedodržanie času príchodu z vychádzky sa považuje za 

porušenie školského poriadku ŠI, 

17. pri príchode do ŠI v nedeľu (z domu) podpísať sa do záznamu príchodov pri vrátnici. 

Dodržať čas príchodu z domu do 21,00 hod. Príchody v pondelok musia byť písomne 

odsúhlasené zákonnými zástupcami žiaka, súhlas je uložený v osobnom spise žiaka, 

18. v prípade choroby ohlásiť neprítomnosť skupinovému/službukonajúcemu 

vychovávateľovi ešte v nedeľu, 

19. odchody domov v týždni okrem choroby odsúhlasia vychovávatelia na základe 

písomnej požiadavky rodičov (rodinné udalosti, plánované lekárske prehliadky 

a pod.), 

20. predložiť písomný súhlas zákonného zástupcu, pokiaľ navštevuje záujmovú činnosť 

mimo ŠI (kurzy, tréningy, autoškolu a pod.). Príchody z bezpečnostných predpisov  

nemôžu byť neskôr ako 21,00 hod. 

Súhlas zákonného zástupcu predložiť pri športoch (posilňovňa, jazdenie na koni,       

korčuľovanie na kolieskových  korčuliach, bicyklovanie, ...), 

20. pred výstupom zo ŠI  v priebehu roka predložiť písomnú žiadosť zákonného zástupcu,  

mať uhradené všetky poplatky (strava, ubytovanie, ...) odovzdať nepoškodený zverený 

inventár izby (žiadosť dať potvrdiť ekonomickému zamestnancovi školy, 

vedúcej školskej jedálne, skupinovému vychovávateľovi), 

21. dodržiavať nočný pokoj po 21,30 hod. 
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Žiakom sa nepovoľuje: 

1. akýmkoľvek spôsobom ohrozovať a obmedzovať spolubývajúcich telesným, 

duševným alebo spoločenským šikanovaním a znevažovaním v zmysle  Metodického 

usmernenia Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.7/2006 k prevencii a riešeniu 

šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach, 

2. fajčiť v ŠI, v izbách, na balkónoch a jeho okolí v zmysle zákona o ochrane 

nefajčiarov, 

3. používať, prechovávať pre seba alebo iného drogy, výbušniny, zbrane,  psychotropné 

látky, alkohol, cigarety. Nedodržanie tohto ustanovenia je považované za hrubé 

porušenie školského poriadku ŠI. Prechovávanie drog a psychotropných látok, ich 

obstarávanie a užívanie má charakter trestného činu,   

4. hrať hazardné hry, 

5. uchovávať svojvoľne rôzne  zvieratá v ubytovacích priestoroch, drobné zvieratá treba 

odkladať do chovateľských priestorov a riadiť sa podmienkami držby zvierat v areáli 

školy, 

6. zostávať v priestoroch ŠI počas vyučovania bez súhlasu vychovávateľa. V prípade 

nevoľnosti a ospravedlnenia vyučujúcim treba sa zapísať na vrátnici a svoju 

prítomnosť nahlásiť hlavnej službe vychovávateľa.  Odchod do školy je najneskôr o 

7,50 hod., internát sa po tejto hodine uzatvára, 

7. vstup chlapcom do ubytovacieho priestoru dievčat a dievčatám vstup do ubytovacieho 

priestoru chlapcov, 

8. používať mobilný telefón a notebook po večierke v čase nočného pokoja, 

9. zneužívať technické informačné prostriedky (mobil, kameru, internet a pod.) vedúce 

k porušovaniu zákonných noriem a predpisov (ohrozovanie mravnosti, porušovanie 

osobných slobôd). Uvádzať do obehu pornografické obrazy ohrozujúce mravnosť, 

10. pokrikovať a vypiskovať z okien, vyhadzovať akékoľvek odpadky, ohorky, chlieb 

poníkovi a pod., 

11. falšovať akékoľvek dokumenty, doklady, podpisy, telefonáty a pod., 

12. opustiť internát bez vedomia skupinového vychovávateľa, 

13. odchádzať domov počas týždňa bez požiadania zákonného zástupcu, 

14. prechovávať cenné predmety a vyššiu peňažnú hotovosť v priestoroch ŠI, 

15. sadať si na okná, zábradlia schodísk, šplhať po balkónoch, bleskozvodoch, ..., 

16. používať otvorený oheň (sviečky, vonné tyčinky, zapaľovače a pod.),  

17. manipulovať so strojmi, prístrojmi a zariadeniami, elektrickými rozvodmi a technikou, 

na ktorú žiaci nemajú oprávnenie, 

18. navštevovať spolužiakov v izbách v čase nočného pokoja, 

19. premiestňovať inventár, lepiť a pripínať rôzne obrázky na nábytok, 

20. vynášať riad a príbory zo školskej jedálne do izieb.    

  

     Žiak mimo areálu školského internátu zodpovedá za svoje správanie a konanie. 

                                                                       

Čl.3 

Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov v ŠI 

 

Medzi základné práva a povinnosti pedagogických zamestnancov patria: 

1. chrániť a rešpektovať práva žiaka, dbať o dodržiavanie školského poriadku školského 

internátu a režimu dňa, 
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2. zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužívaním osobné údaje a informácie 

o zdravotnom stave žiaka, 

3. rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka s ohľadom na jeho 

osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie, 

4. usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu žiaka, 

5. viesť žiakov k  

- dodržiavaniu hygienických zásad a zásad bezpečnosti práce, 

- dodržiavaniu pravidiel správania,  

- ochrane inventáru ŠI, pred poškodením stratou a zničením, 

6. vytvárať podmienky na prípravu žiakov na vyučovanie, pomáhať žiakom pri príprave 

na vyučovanie, 

7. vo výchovno-vzdelávacej činnosti vychádzať z výchovného programu školského 

internátu a metodických usmernení, 

8. dbať o dodržiavanie základných dokumentov prevádzky ŠI a výchovy žiakov ŠI: 

- pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov 

školy, 

- prevádzkový poriadok ŠI, 

- zákony a metodické usmernenia Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR 

týkajúce sa ŠI, 

- školský poriadok školského internátu a režim dňa, 

- výchovný program školského internátu, 

- plány činnosti na jednotlivé mesiace, 

9. pri priestupkoch a oceneniach žiakov vyjadrovať svoj názor, prijímať výchovné 

opatrenia, 

10. zúčastňovať sa na podujatiach so žiakmi, 

11. spolupracovať so zákonnými zástupcami žiaka, učiteľmi a inými zamestnancami 

školy. 

 

Čl. 4 

Práva a povinnosti žiackej samosprávy 

 

     Žiacka samospráva sa spolupodieľa na živote školského internátu. V zmysle Dohovoru 

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

a vedenia ŠI je partnerský. Žiacka samospráva školského internátu má 8 členov a  je 

apolitická. Združuje zástupcov zo všetkých výchovných skupín bez akýchkoľvek  

rozdielov a chráni ich záujmy. Zástupcov do žiackej samosprávy si volia všetci ubytovaní 

žiaci. Jej členom je vždy jeden žiak zvolený za príslušnú výchovnú skupinu = za každé 

poschodie. Zástupcovia skupinových rád si na svojom zasadnutí volia predsedu žiackej 

samosprávy. Každá výchovná skupina žiackej samosprávy si zvolí aj jedného náhradníka, 

ktorý sa zúčastňuje zasadnutia školskej samosprávy, ak chýba zvolený zástupca výchovnej 

skupiny.   

Okrem žiackej rady pracuje v ŠI stravovacia komisia, ktorá polročne zasadá. O svojej 

činnosti informuje riaditeľa školy. 

Najnižším článkom žiackej samosprávy je skupinová samospráva.  

Práva žiackej samosprávy: 

 spolupodieľať sa na tvorbe školského poriadku – pripomienkuje a predkladá 

návrhy na zmeny, 

 predkladať návrhy aktivít na príslušný mesiac, spravidla na začiatku školského 

roka na príslušný školský rok, 

 spolupodieľať sa na organizovaní aktivít školského internátu. 
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Povinnosti členov žiackej samosprávy: 

 predkladať návrhy na zmeny školského poriadku, ak ich odsúhlasila väčšinou 

hlasov výchovná skupina, 

 predkladať návrhy aktivít na príslušný mesiac, ak ich odsúhlasila väčšinou hlasov 

výchovná skupina, 

 zúčastňovať sa na organizovaní aktivít školského internátu. 

 

 

Čl.  5 

Práva a povinnosti zákonného zástupcu 

 

Zákonný zástupca má právo: 
o oboznámiť sa s výchovným programom školského internátu, s plánom činnosti na 

jednotlivé mesiace a so školským poriadkom ŠI, 

o vyjadrovať sa k výchovnému programu školského internátu a školskému poriadku 

ŠI, 

o byť informovaný o  

o  správaní svojho dieťaťa, 

o  zdravotnom stave svojho dieťaťa, 

o  výchovných opatreniach pri porušení školského poriadku ŠI. 

 

Zákonný zástupca je povinný: 

o svojim podpisom potvrdiť oboznámenie sa so školským poriadkom ŠI, 

o pravidelne uhrádzať poplatky za ubytovanie v ŠI a za stravu poskytnutú ŠJ,  

o informovať prideleného vychovávateľa o zdravotnom stave žiaka, zdravotných 

problémoch a iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na pobyt 

v ŠI. Oznámiť vychovávateľovi skutočnosť, ak žiak pravidelne užíva lieky, resp. je 

alergický. Dať telefonicky súhlas, aby žiak užil liek v prípade poskytovania prvej 

pomoci (alergia k nejakej zložke lieku), 

o v nedeľu nahlásiť vychovávateľovi  prípadnú odôvodnenú neprítomnosť svojho 

dieťaťa. Písomne odsúhlasiť príchody do ŠI/školy v pondelok ráno, 

o písomne požiadať o odchod žiaka zo ŠI počas týždňa  (napr. z dôvodu rodinnej 

udalosti, plánovaných lekárskych prehliadok a pod.), 

o nahradiť škodu, ak ju žiak úmyselne zavinil. 

 

Zákonný zástupca žiaka komunikuje s vychovávateľmi školského internátu a zástupkyňou 

riaditeľa školy pre školský internát prostredníctvom mailovej adresy pridelenej 

zákonnému zástupcovi školou. 

 

Čl. 6 

Zdravotné, hygienické a bezpečnostné opatrenia 

 

Zdravotné opatrenia: 

Podľa § 13h ods. 5 zákona 596/2002 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších 

predpisov môžu byť deti a mládež umiestnené v ubytovacom zariadení na základe potvrdenia 

ošetrujúceho lekára o ich zdravotnej spôsobilosti. 

Zároveň rodičia potvrdzujú, že v rodinnom prostredí, ani v okolí sa nevyskytuje žiadna 

infekčná choroba. 
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ŠI vytvára optimálne podmienky pre zdravý vývoj ubytovaných žiakov. 

Riadi sa záväznými predpismi, prevádzkovým poriadkom schváleným Regionálnym úradom 

verejného zdravotníctva. 

Zoznam žiakov, ktorí dlhodobo užívajú lieky je k dispozícii službukonajúcim 

vychovávateľom v zborovni, záznamy vedie skupinový vychovávateľ v osobných spisoch. 

Záznamy o chorých žiakoch sa vedú v knihe chorých a úrazoch, ako aj v denných záznamoch. 

Ak žiak ochorie v ŠI  skupinový/službukonajúci vychovávateľ mu poskytne prvú pomoc, 

v knihe chorých a záznamoch uskutoční zápis o úkone pomoci a podaní lieku  (rodič musí dať 

súhlas s užitím lieku a v prípade alergii žiaka na nejakú zložku lieku.)  V prípade 

závažnejšieho ochorenia vychovávateľ privolá lekársku pomoc, pri úrazoch zabezpečí 

chirurgické ošetrenie v nemocnici. Zároveň vychovávateľ informuje zákonného zástupcu 

žiaka o zdravotnom stave žiaka, záznam telefonického hovoru zaznamenáva v dennom 

hlásení a v osobných záznamoch žiaka.  Chorý žiak je umiestnený v izolačnej miestnosti. 

Žiaka s teplotou nad 38°C  odvezie  zákonný zástupca žiaka do domáceho 

liečenia/ošetrujúcemu lekárovi. V prípade zaneprázdnenosti rodičov, resp. vzdialenosti 

trvalého pobytu  žiaka, službukonajúci vychovávatelia znižujú teplotu u žiaka pod 38°C, ak 

klesne teplota pod túto hodnotu môže žiak cestovať sám do domáceho liečenia. Zákonný 

zástupca žiaka je o podávaní liekov a o tejto ceste telefonicky informovaný. 

V prípade úrazu, ktorý si vyžaduje práceneschopnosť žiaka zabezpečí službukonajúci 

vychovávateľ spísanie úrazu na predpísanom tlačive a odovzdá ho poverenému 

zamestnancovi školy na spracovanie. 

   

Hygienické opatrenia: 

Zamestnanci ŠI zodpovedajú za dodržiavanie hygienických predpisov v rámci prevádzkového 

poriadku ŠI. V prevádzkovom poriadku ŠI sú uvedené hygienické pokyny pre žiakov 

a zamestnancov. 

Žiaci sú povinní: 

 starať sa o životné prostredie a prostredie ŠI, pridelenú miestnosť s príslušenstvom 

a osobné veci si udržiavať v čistote a poriadku,  

 zabezpečiť denné upratovanie, vo štvrtok sanitárny deň od 15,00-16,30 hod., 

 dodržiavať osobnú hygienu, starať sa o svoj zovňajšok, primerane sa obliekať 

k ročnému obdobiu a miestu, kde sa žiak zdržiava (školská jedáleň, telocvičňa, izby, 

spoločenské podujatia),  

 posteľnú bielizeň  vymieňať jedenkrát za dva týždne, uskutočňovať záznamy 

o výmene bielizne (skupinový vychovávateľ), 

 v priestoroch budovy ŠI používať prezuvky, 

 chladničky na poschodiach udržiavať v čistote, nenechávať v nej pokazené potraviny,  

neuchovávať potraviny pre zvieratá, 

 neskladovať potraviny na balkónoch a oknách, 

 kuchynku zanechať v poriadku (poumývať po sebe riad, ...), ak žiak využíva možnosť 

prípravy jedál v kuchynke, 

 predchádzať rizikám infekcií a nákaz. 

 

Bezpečnostné opatrenia: 

Žiaci pri nástupe do ŠI sú oboznámení so školským poriadkom ŠI a bezpečnostnými 

predpismi o ochrane zdravia a s protipožiarnymi opatreniami.  

Čestné prehlásenie o dodržiavaní pokynov vlastnoručne žiaci  potvrdzujú  svojim podpisom. 

Školenie bezpečnosti a ochrany zdravia  organizuje aj bezpečnostný technik školy 1-krát 

ročne a povinnosťou každého žiaka je toto školenie absolvovať.  

Žiaci  



 9 

 môžu vykonávať iba také práce, ktoré sú primerané ich fyzickým schopnostiam, veku 

a ktoré nie sú škodlivé zdraviu a ich vývoju, 

 sú oboznámení s bezpečnostnými predpismi vždy pred zahájením práce, brigády,   

loptových hier a iných  športov, 

 nepoužívanú dezinfekčné prostriedky, ktoré im neboli pridelené, pri upravovaní 

príslušenstva buniek,  

 používajú ochranné pomôcky podľa druhu práce,  

 

Bezpečnostné opatrenia sú zahrnuté aj v časti  : „žiakom sa nepovoľuje ....“. 

Pri výletoch, exkurziách a ostatných aktivitách mimo ŠI na každých 25 žiakov musí byť jeden 

pedagogický zamestnanec, ktorý je zodpovedný za bezpečnosť žiakov. 

Pri návšteve kúpalísk, plavárne, ktoré organizuje ŠI žiaci vstupujú po skupinkách v počte 5 

žiakov. 

Vždy aj počas osobného voľna zabezpečí ŠI pedagogický dozor v priestoroch internátu. Pri 

odchode žiakov k rodičom a pri individuálnych vychádzkach sa pedagogický dozor    

nezabezpečuje.  

 

Čl.7 

 Stravovanie v školskej jedálni 

 

Režim výdaja stravy a informácia o stravnej jednotke pre žiakov je zverejnená na webovej 

stránke školy v časti Školská jedáleň. 

Žiaci ubytovaní v ŠI majú zabezpečenú celodennú stravu v školskej jedálni. Výnimky majú tí 

žiaci, ktorí majú diétne stravovanie. 

Platba za stravu sa uhrádza podľa pokynov zverejnených na webovom sídle školy v časti 

školská jedáleň, najneskôr do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca za nasledujúci mesiac. Na 

mesiac september je žiakom plánovaná celodenná strava. 

Úhrada za stavu v roku 2020 je nasledovná: 

 raňajky: 1,19 € 

 obed: 1,26 € 

 večera: 1,15 €, 

 celodenné stravovanie: 3,60 €. 

Úhrada za stravu na nasledujúce obdobie sa aktualizuje podľa vývoja cien potravín 

a zverejňuje na webovom sídle školy v časti „Školská jedáleň“. 

Zo stravovania sa žiak môže odhlásiť za podmienok uvedených na informačnej tabuli školy 

a webovej stránke školy elektronicky.  

      Odhlasovanie žiaka zo stravy sa vykoná 1 deň vopred do 13,00 hod. (v pondelok, resp. 

prvý deň po víkende, sviatku alebo prázdninách sa vykoná daný deň do 7,00 hod.) 

elektronicky v školskom informačnom systéme.  

      Čiastka za odhlásenú stravu sa z mesačného príspevku na úhradu nákladov na stravu 

odpočítava. 

Ďalšie pokyny k stravovaniu žiakov: 

- žiaci vstupujú do jedálne z hygienických dôvodov v prezuvkách, 

- dodržiavajú zásady samoobslužného stravovania, 

- správajú sa kultúrne a udržujú poriadok,  

- zakazuje sa pohadzovať zvyšky  jedla  v objektoch ŠI, školy a znečisťovať okolie 

odpadkami,  

- prinesené potraviny z domu musia vyhovovať hygienickým požiadavkám a trvanlivosti, 

neskladovať potraviny viac ako 24 hodín (okrem konzerv),  

- zakazuje sa vynášať z jedálne jedlo, príbory a taniere a ostatný stolový inventár, 
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- zakazuje sa odkladať do chladničiek medzi ostatné potraviny strava pre psov a iné 

zvieratá.   

                                                             Čl. 8 

                                                Výchovné opatrenia 

 

Cieľom zdravého a pozitívneho rozvoja osobnosti žiaka a súčasťou výchovno-vzdelávacieho 

pôsobenia je aj uplatňovanie výchovných opatrení, a to 

a) pochvala, 

b) iné ocenenie, 

c) napomenutie, 

d) pokarhanie, 

e) podmienečné vylúčenie, 

f) vylúčenie. 

 

Za vzorné správanie, za vzorné plnenie si povinností, statočný čin a významný prejav 

aktivity môže sa žiakovi udeliť pochvala alebo iné nasledovné ocenenia, a to  

a) pochvala skupinovým vychovávateľom pred výchovnou skupinou, 

b) pochvala vedúcim zamestnancom zodpovedným za školský internát pred 

celointernátnym alebo celoškolským zhromaždením,  

c) pochvala riaditeľom školy na konci školského polroka alebo školského roka. 

 

Za porušenie školského poriadku školského internátu môžu byť žiakovi podľa závažnosti 

porušenia uložené tieto výchovné opatrenia: 

a) napomenutie skupinovým vychovávateľom za neplnenie si povinností, neslušné 

správanie voči žiakom a zamestnancom, za neskoré príchody do ŠI, nedodržiavanie 

čistoty a poriadku, za porušenie školského poriadku ŠI), 

b) pokarhanie vedúcim zamestnancom zodpovedným za školský internát za 

opakované priestupky uvedené v písmene a), 

c) pokarhanie riaditeľom školy za zámerné narušovanie dobrých vzťahov medzi 

žiakmi, za  ohrozovanie ostatných spolužiakov a zamestnancov svojimi skutkami, 

d) podmienečné vylúčenie zo ŠI za fajčenie v priestoroch ŠI, požitie alkoholu alebo inej 

návykovej látky v priestoroch ŠI, počas vychádzky, aktivity ŠI, za odmietnutie sa 

podrobeniu skúške na alkohol alebo inú návykovú látku, za  neskoré platby alebo 

nezaplatenie mesačného príspevku za ubytovanie a stravu, za opakované závažné 

priestupky uvedené v písmenách a) až c), 

e) vylúčenie zo ŠI za prinesenie, prechovávanie, užívanie, distribuovanie návykových 

látok vrátane alkoholu v priestoroch ŠI, na aktivitách ŠI alebo počas vychádzky,  za 

šikanovanie žiakov ubytovaných v ŠI, za krádež, vydieranie, vandalizmus, za 

ohrozovanie zdravia a života žiakov ubytovaných v ŠI a zamestnancov ŠI, za 

úmyselné ublíženie na zdraví, za porušenie školského poriadku ŠI počas trvania 

podmienečného vylúčenia. 

 

O podmienečnom vylúčení žiaka a vylúčení žiaka zo ŠI rozhodne riaditeľ školy na návrh 

vychovávateľa alebo vedúceho zamestnanca zodpovedného za školský internát po 

prerokovaní a súhlasného stanoviska pedagogickej rady. Na rokovanie pedagogickej rady 

bude predložený iba návrh, ktorý bude riadne prešetrený a zo šetrenia bude vyhotovený 

záznam. 
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Podmienečné vylúčenie a vylúčenie prerokuje vedúci zamestnanec zodpovedný za 

školský internát so zákonnými zástupcami žiaka. O prerokovaní sa urobí záznam do spisu 

žiaka. 

 

Výchovné opatrenia sa oznamujú zákonným zástupcom  písomne alebo elektronicky do 

emailovej schránky zákonného zástupcu vytvorenej školou a zaznamenávajú do osobných 

spisov žiaka. Zákonný zástupca žiaka bude vopred upozornený telefonicky na zaslanie 

výchovného opatrenia vedúcim zamestnancom zodpovedným za školský internát. 

O upozornení sa urobí záznam do spisu žiaka. 

  

Čl. 9 

Režim dňa 

 

pondelok – streda: 

  6,30                        - budíček, 

  6,30 –   7,50           - osobná hygiena, úprava izieb, odchod do školy, 

  6,30 –   7,15           - raňajky, 

12,30 – 14,50           - obed podľa rozvrhu vyučovania,  

15,00 – 17,00           - osobné voľno, 

17,00 – 17,45           - štúdium, výchovno-vzdelávacia činnosť v skupinách, krúžkoch, 

17,45 – 18,30           - večera, 

18,30 – 19,00           - práca vo výchovných skupinách, 

19,00 – 21,00           - štúdium – príprava na vyučovanie  a krúžková činnosť podľa 

         rozpisu telocvične, 

21,00 – 21,30           - osobná hygiena, 

21,30                        - večierka, 

21,30 – 06,30           - nočný pokoj. 

 

 

štvrtok: 

15,00 – 17,00          - sanitárny deň, upratovanie izieb a osobných vecí 

 

piatok: 

        do 14,00          - pravidelný odchod žiakov domov  

 

nedeľa: 

16,00 – 21,00          - príchod žiakov z domu  

 

Poznámka: vo štvrtok, piatok a v nedeľu  sú uvedené len výnimky,  režim dňa je inak 

rovnaký ako v pondelok až stredu. 

 

Osobné voľno – v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa má žiak právo na osobné voľno, 

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

individuálnym záujmom.  Žiaci v čase voľna však nesmú vykonávať také činnosti, ktoré by 

porušovali mravnosť správania sa v ŠI, či na verejnosti. 

Žiaci musia mať zabezpečených  8 hodín spánku, čo je v súlade so psychohygienickými 

požiadavkami a musí byť vytvorený dostatočný priestor na nerušené štúdium, kultúrne 

a športové potreby. 
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Vychádzky: 
Žiak si pri odchode na individuálnu vychádzku  po 17,00 hod. dá podpísať vychádzkovú 

knižku, v ktorej vyznačí čas  odchodu a miesto pobytu. Vychovávateľ to potvrdí svojim 

podpisom a žiak knižku odovzdá na vrátnici. Pri príchode sa uskutoční záznam o skutočnom 

príchode žiaka z vychádzky vo vychádzkovej knižke.  Žiak  nahlási príchod aj 

skupinovému/službukonajúcemu vychovávateľovi. 

 

 Čl. 10 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Zrušuje sa Školský poriadok školského internátu  Strednej odbornej školy veterinárnej, 

Drážovská 14, Nitra zo dňa 1. septembra 2013. 

 

Čl. 11 

Účinnosť 

 

Tento Školský poriadok školského internátu  Strednej odbornej školy veterinárnej, 

Drážovská 14, Nitra nadobúda účinnosť 1. februára 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Ľuboš Černý v.r. 

riaditeľ školy 


