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Základné ustanovenia 

Riaditeľka Školského internátu na Ul. J. Švermu 1736/14 vo Zvolene  (ďalej ŠI) v zmysle 

§117 a §153 Zákona č.  245/2008 Z.z. o výchove a     vzdelávaní (školský zákon) a Vyhláška 

Ministerstva školstva SR o školskom internáte č. 236/2009 Z. z., vydáva školský poriadok 

v nasledovnom znení: 

 

Školský poriadok bližšie rozvádza ustanovenia hore uvedených dokumentov  v podmienkach 

ŠI, pričom ich nenahrádza, ale vychádza z nich a je v súlade s nimi. 

 

Tento školský poriadok je záväzný pre ŠI, jeho zamestnancov a pre všetkých ubytovaných 

žiakov bez rozdielu veku. 

 

Školský internát je výchovné zariadenie, ktoré zabezpečuje mimoškolskú výchovu žiakov, ich 

ubytovanie a stravovanie. Svojim výchovným programom školského zariadenia nadväzuje na 

výchovno - vzdelávaciu činnosť školy v čase mimo vyučovania a úzko spolupracuje s rodinou 

dieťaťa alebo žiaka. Vytvára podmienky  pre uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov 

žiakov prostredníctvom  mimoškolských aktivít.  

 

A/ Režim dňa žiakov 

    

Režim dňa žiakov je umiestnený na nástenke v každej výchovnej skupine. 

 

Režim dňa žiakov 
    

 

pondelok  až  piatok Povinnosti žiaka 

06,30 Budíček 0sobná hygiena, samo upratovanie izby 

06,30 - 07,45* Raňajky  Príprava izby na hodnotenie čistoty a 

poriadku 

07,45 – 08,00 Dupľa  

07,30 - 07,45 Odchod žiakov do školy Uzamknutie izby, odovzdanie kľúča na 

vrátnici 

11,45 - 15,00* Obed  

15,30 – 16,00  Dupľa  

15,00 - 18,00 Individuálne výchovno – 

vzdelávacie činnosti  

 Účasť na ponukových akciách, príprava 

do školy, záujmová činnosť 

17,45 - 18,45* Večera Osobné voľno 

18,45 – 19,00 Dupľa  

19,00 - 21,00 Čas vyhradený na štúdium Príprava do školy, ponukové akcie, 

krúžková činnosť 

21,00 - 21,30 Príprava na večierku Úprava izieb, osobná hygiena 

21,30 – 21,45 Večierka Zhasnúť svetlá 

22,00** Nočný kľud Spánok 
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*Čas výdaja stravy si žiak môže dohodnúť podľa školského rozvrhu hodín s vedúcou školskej 

jedálne. 

**V čase nočného kľudu sa žiak môže pripravovať na vyučovanie so súhlasom skupinového 

vychovávateľa len výnimočne, v priestore ním určenom (nie vo  svojej izbe). 

 

Osobné voľno  

 

Pondelok, utorok a štvrtok  od 15.00 do 19,00 hod všetci žiaci 

 

Nedeľa    17,00 – 20,00 hod  

 

O vychádzke v nedeľu žiak informuje vychovávateľa v službe 

 

Skupinová schôdza – v pondelok od 19.30 – 20.00 hod. 

Hospodársky deň – v stredu od 15,00 do 18,00 hod 

 

Príchod žiakov do školského internátu 

 

Nedeľa  od 17,00 do 21,00 hod. 

 

Odchod žiakov domov -  pred víkendom, alebo prázdninami  

 

 z výchovnej skupiny do 15,00 hod 

 

Vstup do ŠI doobeda je povolený žiakom len z vážnych dôvodov!!! 

 

Návštevy v školskom internáte NIE SÚ povolené! 

 

Návštevy žiakov internátu vo výchovných skupinách NIE sú povolené. 

 

B/ Práva a povinnosti ubytovaných žiakov 

 

PRÁVA ŽIAKOV 

 

Každý žiak má právo: 

1. V zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, na nezverejnenie 

osobných údajov týkajúcich sa jeho osoby.      

2. Na kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť. 

3. Vysloviť svoj názor a klásť otázky ku preberanej téme . 

4. Na komunikáciu so zamestnancami školského internátu v duchu zásad spoločenských 

pravidiel, etiky, humanity,  tolerancie.  

5. Na zdôvodnenie výchovných opatrení (pochvaly, pokarhanie a pod.). 

6. Používať v plnom rozsahu pridelenú miestnosť s príslušenstvom. 

7. Využívať ostatné priestory a zariadenia ŠI určené žiakom. 

8. Stravovať sa v školskej jedálni v plnom rozsahu. 

9. Podieľať sa na výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠI, zúčastňovať sa akcií 

organizovaných pre ubytovaných žiakov. 

10. Na individuálnu vychádzku so súhlasom vychovávateľa. 
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11. Používať vlastný mobilný telefón za podmienky, že jeho prevádzkou neruší 

spolubývajúcich, nočný kľud a aktivity spojené s výchovno-vzdelávacou činnosťou. ŠI 

za stratu a poškodenie nezodpovedá. 

12. Žiak má právo na odpočinok a voľný čas. 

13. Žiaci majú právo využívať kuchynku na prípravu čaju, kávy a zohriatie jedla do 21,00 

hod. 

14. Žiaci majú právo konštituovať žiacku samosprávu. 

 

POVINNOSTI ŽIAKOV 

 

Žiak ubytovaný v ŠI je povinný: 

1. Dodržiavať a rešpektovať Školský  poriadok ŠI a Režim dňa. 

2. Dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia, požiarnej ochrany. 

3. V čase od 19,00 – 21,00 hod sa pripravovať na vyučovanie a nerušiť svojim 

správaním ostatných žiakov.  

4. Pri činnosti v ŠI alebo záujmovom krúžku sa žiak riadi pokynmi vychovávateľa 

(vedúceho záujmového útvaru) a zdržiava sa v priestore nimi vymedzenom. 

5. Udržiavať svoj obytný priestor denne v čistote a poriadku, mať v čistote 

a poriadku svoje osobné veci a prezúvať sa. 

6. Žiak je povinný na vyzvanie skupinového a pomocného vychovávateľa 

umožniť kontrolu čistoty a poriadku svojich osobných vecí. 

7. Príchod a odchod zo ŠI hlási žiak skupinovému alebo službukonajúcemu 

vychovávateľovi.  

8. V stanovenom termíne (vždy do 15. predchádzajúceho mesiaca) zaplatiť poplatok 

za ubytovanie a stravu v ŠI na nasledujúci mesiac. 

9. Hlásiť pohyb neznámych osôb v ŠI na vrátnici a službukonajúcemu 

vychovávateľovi.  

10. Mať pri sebe Preukaz žiaka ubytovaného v ŠI s fotografiou a preukazovať sa ním 

pri vstupe do budovy a pri vyzdvihnutí si kľúča od izby na vrátnici. 

11. Kľúč od izby odovzdať pri odchode zo školského internátu na vrátnicu. 

12. Žiak je povinný šetriť pridelené priestory a ich vybavenie a ihneď hlásiť závady 

a poškodenia skupinovému alebo službukonajúcemu vychovávateľovi. 

13. Žiak je povinný bezodkladne uhradiť škodu, ktorá vznikla jeho zavinením, po 

vyčíslení škodovou komisiou. 

14. Žiak je povinný do 30.09. odovzdať SkV rozvrh hodín. 

15. Dodržiavať nočný kľud od 22.00 do 06.00 hod. 

16. Predložiť potvrdenie o návšteve záujmovej činnosti mimo školského internátu.  

Žiaci do 18 rokov so súhlasom rodičov, žiaci nad 18 rokov potvrdenie 

organizáciou (prax, brigáda). Účasť na záujmovej činnosti povoľuje SkV po 

konzultácii s riaditeľkou školského internátu. 

 

ŽIAKOM UBYTOVANÝM V ŠI SA NEPOVOĽUJE: 

 

1. Vstup cez vrátnicu do ŠI so slúchatkami v ušiach, s kapucňou na hlave a tmavými 

okuliarmi. 
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2. Používať, prechovávať, obstarávať a ponúkať (pre seba alebo iného) výbušniny, 

chemikálie, zbrane, drogy a iné psychotropné látky, alkohol a zábavnú 

pyrotechniku v ŠI aj mimo neho. 

3. Fajčiť v celom areáli ŠI 

4. Používať vlastné elektrospotrebiče (napojené na elektrickú sieť) okrem holiacich 

strojčekov, sušičov vlasov, žehličiek na vlasy, notebookov a nabíjačiek mobilných 

telefónov. Tieto elektrospotrebiče sa môžu používať len v izbách. 

5. Svojvoľne manipulovať s technikou určenou pre žiakov ubytovaných v ŠI 

(televízory, prehrávače, internátny rozhlas, ...). 

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

7. Publikovať nepravdivé informácie, hanobiť dobré meno zamestnanca ŠI a žiaka 

ubytovaného v ŠI. 

8. Zamykať v čase nočného kľudu izby vo výchovnej skupine. 

9. Hrubo a vulgárne sa vyjadrovať za akýchkoľvek okolností a situácií. 

10. Chovať zvieratá v ŠI. 

11. Bez súhlasu SkV sa presťahovať na inú izbu a premiestňovať inventár (postele, 

skrine, stoly). 

12. Znehodnocovať lepením, písaním a maľovaním steny, skrine a dvere izieb 

a ostatné priestory ŠI. 

13. Prechovávať, propagovať, alebo zverejňovať v kolektíve fašistické, neonacistické, 

rasistické symboly, plagáty... 

 

V prípade porušovania uvedených povinností, budú voči jednotlivcom vyvodené 

patričné opatrenia vo výchove. 

 

Súhlas so vstupom do spoločných priestorov udeľuje vychovávateľ. 

Prítomnosť žiakov vo výchovnej skupine /VS/ kontroluje skupinový vychovávateľ pri 

príchode do VS. Každá neprítomnosť žiaka vo VS musí byť vopred nahlásená skupinovému 

vychovávateľovi aj v osobnom voľne žiaka. 

 

Žiaci sa riadia pokynmi a  radami skupinových vychovávateľov. So sťažnosťami sa obracajú 

na skupinových vychovávateľov, následne na zástupkyňu riaditeľky, v prípade jej 

neprítomnosti na riaditeľku školského internátu. 

 

Ubytovanie sa riadi zásadami kolektívneho spolunažívania a rešpektovania individuálnych 

zvláštností každého ubytovaného žiaka. Žiaci sa medzi sebou správajú priateľsky, 

demokraticky, navzájom si pomáhajú. Žiaci vyšších ročníkov sú mladším žiakom príkladom 

a vzorom v učení a správaní. 

 

V čase prípravy na vyučovanie žiaci zachovávajú ticho a vyvarujú sa rôznym rušivým 

momentom ako je hlasno hrajúca hudba,  pobehovanie a pokrikovanie na chodbách.  

Ak žiak nemôže ísť z akéhokoľvek dôvodu na vyučovanie, oznámi to svojmu skupinovému 

vychovávateľovi alebo vychovávateľovi v dennej službe.  

 

Žiaci sa správajú slušne a zdvorilo ku všetkým zamestnancom školského internátu. Svojim 

slušným správaním reprezentujú školský internát aj na verejnosti. 
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Slušnosťou žiaka  je pozdraviť každého zamestnanca školského internátu. 

 

Žiaci preberajú inventár a zariadenie VS, zodpovedajú za jeho udržiavanie a šetrenie, za 

jeho stratu alebo poškodenie. V prípade zistenia  škody, vinník (na základe rozhodnutia 

škodovej komisie) uhradí škodu sám, pri nezistení vinníka celá VS.  

 

C/ Podmienky ubytovania 

 

1. Prijatie do ŠI 

 

Záujemca o ubytovanie odovzdá vyplnenú prihlášku do školského internátu príslušnému   

skupinovému vychovávateľovi do 01. júna. K prijatiu sa vyjadrí prijímacia komisia. Žiak je 

prijatý do ŠI na jeden školský rok. 

Rozhodnutie o prijatí do školského internátu podpisuje riaditeľka školského internátu    

a žiakovi je vydané posledný deň ubytovania, pri odovzdaní a prebratí izby skupinovým 

vychovávateľom.  

 

2. Rezervácia miesta v ŠI 

 

PRAX mimo ŠI  

- žiaci, ktorí majú celý mesiac prax, zaplatia poplatok za ubytovanie za aktuálny mesiac 

vopred.  Na základe žiadosti žiaka, adresovanej vedeniu ŠI, sa im platba odpočíta posledný 

mesiac ubytovania. 

 

CHOROBA 

- v prípade choroby žiaka (dlhodobej – mesiac a viacej, aj keď bude spať v ŠI 1 – 2 dni), žiak 

musí uhradiť poplatok vopred. Na základe žiadosti, adresovanej vedeniu ŠI, sa žiakovi platba 

zníži  o 1/2 . 

 

3. Ukončenie ubytovania 

 

 Ihneď po ukončení štúdia v škole  

 Pri vylúčení zo školského internátu 

 Odhlásením z ubytovania na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo  

žiaka staršieho ako 18 rokov,  14 dní vopred 

 Skončením školského roka (v deň odovzdania vysvedčenia) 

 

Pred  ukončením ubytovania  je  žiak povinný 

 

 Dôkladne upratať izbu (odtiahnuť postele, skrine, umyť ich, povysávať madrac, 

vyčistiť podlahu práškom a kefou, umyť stoličky, dvere, stenu) 

 Odniesť  si osobné veci, odstrániť ním vzniknuté závady 

 Vrátiť zapožičaný inventár školského internátu 

 Odovzdať záznam, internátny preukaz a kľúč od izby a od skríň 

 Uhradiť ním zavinené škody  v plnej výške 



7 
 

Neprítomnosť cez týždeň 

 

Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v školskom internáte,  jeho zákonný 

zástupca je povinný oznámiť skupinovému vychovávateľovi, resp. službe na vrátnici 

(045/5334207) do 24 hodín príčinu jeho neprítomnosti.  

 

Odchod zo školského internátu v týždni 

Zákonný zástupca žiaka vopred telefonicky oznámi skupinovému vychovávateľovi dôvod 

odchodu žiaka zo ŠI. Odchod žiaka zo ŠI sa zapisuje do záznamu o neprítomnosti žiaka v ŠI. 

 

Pobyt v ŠI  doobeda 

 Je povolený len zo závažných dôvodov  

 Žiak nahlási vychovávateľovi v dennej službe svoju prítomnosť v ŠI 

 Žiak sa zdržuje vo svojej izbe a správa sa ticho 

 

D/ Vychádzky žiakov  

Vychádzku v dňoch vyučovania udeľuje vychovávateľ a to vydaním Záznamu 

o neprítomnosti žiaka. Žiak záznam odovzdá na vrátnici pri odchode.  

Po príchode z vychádzky si záznam prevezme a odovzdá ho svojmu skupinovému 

vychovávateľovi, ktorý zaznačí skutočný čas príchodu. Žiak je povinný dodržať stanovenú 

hodinu príchodu. Ak žiak nedodrží čas návratu z vychádzky, bude mu uložené výchovné 

opatrenie. 

 

E/ Zásady svojpomocnej činnosti 

Svojpomocná činnosť je jedným z účinných prostriedkov v systéme výchovnej práce ŠI, 

utvára 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. Upevňuje vzťahy v kolektíve a prispieva k estetizácii a čistote životného 

prostredia. Má výchovný charakter a nenahrádza prácu zamestnancov. 

Pri svojpomocnej činnosti sú žiaci povinní dodržiavať predpisy o bezpečnosti, hygiene a 

ochrane zdravia pri práci a podľa druhu práce používať ochranné pomôcky. Žiaci 

upratujú určený priestor okolia školského internátu a podľa sezóny aj upravujú dvor a okolie 

ŠI. Podľa pokynu skupinového vychovávateľa sa podieľajú na úprave a výzdobe výchovnej 

skupiny a interiéru ŠI.  

 

Upratovanie izieb: 

Každý deň – umyť špinavé misky, poháre, taniere, príbory, uložiť si osobné veci do skríň 

a na police, uložiť si obuv, odložiť si jedlo s napísaným menom na obale do chladničky, 

pozametať podlahu, vystrieť deku, vyniesť smeti. Ustlať posteľné prádlo do úložného 

priestoru postele. Separovať odpad. 
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V hospodársky deň - utrieť prach, uložiť veci na poličkách, v skriniach, vyprášiť deky, 

pozametať podlahu, umyť podlahu, vyniesť odpadky.  

V piatok pri odchode zo ŠI umyť riad, vyniesť smeti a zanechať poriadok v izbe. 

V chladničke nechať jedlo v sáčku s menom. 

 

F/ Zásady stravovania 

Žiak rešpektuje výdaj stravy v čase určenom podľa Režimu dňa. Žiaci ubytovní v internáte 

majú stravu na každý mesiac automaticky prihlásenú. Každý stravník má navolené vždy prvé 

jedlo, ktoré si môže  podľa svojich požiadaviek zmeniť.  

 

Nahlasovanie stravy  

Dá sa robiť na termináli pred ŠJ a na webovej stránke: www.skinternatzv.sk v sekcii 

„Objednávanie stravy“.  

Prihlasovacie údaje: 

užívateľ: priezviskomeno (žiaka) 

heslo: priezviskomeno (žiaka) 

Po prihlásení sa, doporučujeme žiakom zmeniť si heslo. Pozor! Cez internet sa dá len meniť 

strava, nedá sa vyhlásiť. To je možné len u vedúcej školskej jedálne. 

 

Stravu si žiak prevezme len s použitím čipu. 

 

Vyhlasovanie zo stravy  

Vyhlasovanie zo stravy a zmena je možná v deň stravovania: pondelok – piatok  do 7.30 hod.    

V prípade, že sa stravník zo stravy nevyhlási do určeného času, strava sa mu započíta ako  

vydaná. Vynášať taniere, poháre a príbory z jedálne sa žiakom zakazuje. V prípade potreby si 

žiak prevezme jedlo vo vlastnej nádobe. Suché obedy a večere je žiak  povinný objednať si 

samostatne na objednávacom termináli deň vopred do 8. 00 hod. 

 

G/ Opatrenia vo výchove 

Pri výchovnej práci vychovávatelia využívajú výchovné prostriedky: 

 

 Pochvaly a iné ocenenia 

 Opatrenia na posilnenie disciplíny 

 

Priestupky vážnejšieho charakteru prejednávajú pedagogickí zamestnanci na pracovných 

poradách. 

Za vzorné správanie, plnenie si povinností, mimoriadny  prejav aktivity a iniciatívy, dlhodobú 

a svedomitú prácu, výrazné prosociálne správanie, ktoré výrazne ovplyvňuje sociálnu klímu 

vo VS, záslužný alebo statočný čin  môže sa žiakovi udeliť pochvala ústna alebo písomná, 

resp. iné ocenenie.   

http://www.skinternatzv.sk/
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Pochvaly a ocenenia 

 pochvala  SV 

 pochvala riaditeľkou školského internátu  

 ďakovný list zákonnému zástupcovi 

 vecná odmena 

  

Ak sa žiak previní proti povinnostiam vyplývajúcich zo ŠP, RD, BOZ a PO môžu sa mu 

podľa druhu previnenia uložiť opatrenia na posilnenie disciplíny. 

 

Opatrenia na posilnenie disciplíny 

 napomenutie skupinovým vychovávateľom 

 pokarhanie skupinovým vychovávateľom 

 pokarhanie zástupkyňou riaditeľky 

 pokarhanie riaditeľkou školského internátu  

 podmienečné vylúčenie žiaka zo školského internátu  

 vylúčenie zo školského internátu 

 

Pochvaly, ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny sa zapisujú do osobného spisu. 

 

Žiak,  ktorý sa previnil proti zásadám spolunažívania, ľudským právam, mravným normám 

spoločnosti, alebo sa dopustil závažného priestupku, môže byť vylúčený zo školského 

internátu. Ak maturanti urobia priestupok pred akademickým týždňom, budú zo ŠI vylúčení. 

 

 

Závažné previnenie  

- krádež, lúpež, vydieranie, útok, fajčenie v budove školského internátu, požívanie alkoholu 

v školskom internáte alebo požívanie iných zdraviu škodlivých látok (príchod do ŠI 

a zdržiavanie sa v ŠI pod ich vplyvom), opustenie školského internátu bez povolenia 

skupinového vychovávateľa v denných alebo nočných hodinách a to akýmkoľvek spôsobom, 

úmyselne poškodenie inventáru ŠI, nerešpektovanie pravidiel používania internetu. Za 

závažné previnenie sa považuje aj hanlivé a nepravdivé vyjadrenie sa, poškodenie dobrého 

mena zamestnanca a žiaka ŠI. 

Do 3 pracovných dní vychovávateľ prehodnotí závažnosť priestupku a navrhne výchovné 

opatrenie. Výchovné opatrenie sa neprenáša do nového školského roku. 

 

Pri podozrení z požitia alkoholu a drog bude žiakovi vykonaná orientačná dychová skúška 

alebo test. Ak ju žiak odmietne vykonať,  bude sa podozrenie považovať za opodstatnené. 

O výsledku sa upovedomí zákonný zástupca, a za prítomnosti svedkov sa urobí so žiakom 

zápis. Pri pozitívnom výsledku zákonný zástupca je povinný vyzdvihnúť si dieťa v školskom 

internáte.  

Zákonný zástupca žiaka je povinný vyzdvihnúť si svoje dieťa do 22.00 hod.  

Ak zákonný zástupca nebude telefonicky zastihnutý a dieťa si nevyzdvihne, pedagogickí 

zamestnanci ŠI privolajú Záchrannú zdravotnú službu, ktorej zásah bude hradiť zákonný 
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zástupca žiaka, podľa zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických 

nápojov a v rámci novely zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve. 

V prípade znečistenia, alebo poškodenia majetku ŠI žiakom, vzniknuté náklady znáša 

zákonný zástupca žiaka. 

 

H/ Ako rozpoznať ŠIKANOVANIE 

 

Šikanovaním označujeme úmysel ublížiť druhému fyzicky, alebo psychicky. Je to napríklad 

bitie, strkanie, vyhrážanie sa fyzickým útokom, krádeže peňazí a vecí, schovávanie a ničenie 

vecí, ale aj ohováranie, nadávky, či vylúčenie zo spoločnosti ostatných, teda spolčenie sa 

viacerých detí proti jednému.  

 

O šikanovaní hovoríme aj vtedy, ak jedno dieťa, alebo skupina detí hovorí inému 

dieťaťu niečo škaredé a nepríjemné, bije ho, kope, vyhráža sa mu, zamyká ho 

v miestnosti a podobne. Tieto incidenty sa môžu často opakovať a pre šikanované dieťa 

je ťažké ubrániť sa mu. Za šikanovanie môžu byť označené aj opakované posmešky, 

alebo hanlivé poznámky o jeho rodine. Za šikanovanie žiaka sa považuje aj 

zverejňovanie nepravdivých, hanlivých informácií na sociálnych sieťach a prenášanie 

povinností na druhého. 

Útočníkom môže byť jeden, alebo viacero žiakov. 

Ak žiak má podozrenie na šikanovanie, ihneď oznámi skutok zamestnancovi ŠI, ktorému 

dôveruje. 

Šikanovanie napĺňa skutkovú podstatu trestného činu. 

I/ Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov 

1. Žiaci sú povinní dodržiavať predpisy a pokyny na ochranu zdravia a bezpečnosti pri  

všetkých činnostiach, ktoré sú organizované ŠI. 

2. Každý žiak je povinný zúčastniť sa školenia BOZ, CO a PO. Svojim podpisom žiak 

potvrdí, že sa oboznámil s podmienkami BOZ, CO a PO. 

3. V priestoroch ŠI musia žiaci dbať na bezpečný pohyb po chodbách a schodiskách, 

nezdržiavať sa bezdôvodne v jedálni, vo vestibule a  mimo  budovy. Nezdržiavať sa na 

schodoch. 

4. Ak sa pri aktivitách ŠI stane úraz, musí ho žiak ihneď nahlásiť prítomnému 

pedagogickému zamestnancovi, ktorý poskytne žiakovi prvú pomoc.  

5. Za úraz žiaka sa nepovažuje ten úraz, ktorý sa mu stane na ceste do školy a späť a pri 

aktivitách, ktoré nie sú organizované ŠI.  

7.  Ubytovaný je povinný dodržiavať prísny zákaz fajčenia v celom objekte v súlade so 

Zákonom o ochrane nefajčiarov č. 337/2004 Z.z. 
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8.  Je prísne zakázané používať tepelné alebo elektrické spotrebiče, infražiariče alebo 

vykurovacie telesá, ktoré nie sú súčasťou vybavenia objektu.  

9.   Je prísne zakázané používať otvorený oheň, zápalky, sviečky, vonné tyčinky a činnosť 

spojenú s používaním otvoreného ohňa. 

10.  Je zakázané vykonávať akékoľvek zásahy do elektrickej inštalácie objektu a elektrických 

zariadení, telekomunikačných, vodovodných zariadení. 

11. Objekt je vybavený prenosnými hasiacimi prístrojmi, ktoré sú určené pre prípadný hasený 

zásah. Hasiace prístroje a požiarne hydranty nesmú byť poškodzované, svojvoľne 

premiestňované a používané k iným účelom ako k lokalizácii požiaru. Prístupy k nim 

musia byť trvalo voľné. 

12. V priestoroch objektu ŠI nesmie byť skladovaný žiadny horľavý materiál, ktorý nie je 

potrebný pre zabezpečenie plynulej ubytovacej prevádzky.  

13. Akékoľvek poškodenie zariadení alebo porušenie tohto predpisu je povinný každý 

užívateľ okamžite nahlásiť službukonajúcemu personálu.  

14. V prípade požiaru je nutné okamžite vypnúť elektrickú inštaláciu a ohlásiť požiar.  

 

15. Ohrievač vydáva SkV podľa potreby a používajú sa do 21.30 hod. O 21.30 hod ohrievače 

žiaci odovzdajú SkV. 

 

Pravidlá opustenia ŠI pri vyhlásení nebezpečenstva: 

HORÍ (vyhlásené školským rozhlasom) 

 Žiak sa obuje, zoberie si občiansky preukaz, peniaze, mobil a okamžite opustí budovu 

v smere únikového východu ŠI 

 Žiak sa bude riadiť pokynmi SkV, bezpečnostného technika 

 Neopustí stanovište bez povolenia SkV. 

J/ Prevencia COVID-19 

Bezpríznakovosť  

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti Rodič predkladá pri nástupe do školského internátu a 

po každom prerušení dochádzky do školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe 

nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) podľa školského zákona. V 

prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, žiak sa považuje za 

príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, 

ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak žiak neprišiel v sprievode rodiča do školského internátu 

a nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, je potrebné žiaka umiestniť do 

izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.  

Testovanie sa realizuje preventívne, resp. podľa potreby, v prípade opätovného výskytu 

ochorenia COVID-19.  
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V prípade, že žiak mal pozitívny výsledok antigénového samotestu, rodič žiaka/plnoletý žiak 

bezodkladne oznámi túto skutočnosť všeobecnému lekárovi, školskému internátu a žiak 

ostáva doma. 

Karanténa  

Karanténa je pre osobu, ktorá prišla do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19. 

Úzky kontakt zostáva v karanténe iba vtedy, ak jeho všeobecný lekár posúdi karanténu ako 

potrebnú (zo zreteľov hodných epidemiologických dôvodov, ktorými sú najmä dlhodobý 

úzky kontakt s osobou pozitívnou na ochorenie, ohrozenie imunodeficientnej osoby na 

pracovisku) a zároveň, ktorá prišla do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá sa neskôr stala 

osobou pozitívnou na ochorenie, a to počas obdobia dvoch dní:  

- pred dňom odberu vzorky biologického materiálu do skončenia izolácie alebo  

- pred objavením sa prvých klinických príznakov ochorenia u osoby do skončenia jej izolácie.  

Karanténa končí pri bezpríznakovom priebehu po 5 dňoch. V prípade výskytu klinických 

príznakov počas karantény rodič telefonicky alebo e-mailom kontaktuje všeobecného lekára 

pre deti a dorast.  

Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom/rúškom  

Žiak ani zamestnanec školského internátu nemusí mať v interiéri ani v exteriéri prekryté 

horné dýchacie cesty. Z obavy o svoje zdravie môže aj naďalej žiak mať dobrovoľne 

prekryté horné dýchacie cesty rúškom/respirátorom. 

V prípade, že žiak v školskom internáte prejavuje akýkoľvek príznak COVID-19, je potrebné 

bezodkladne informovať rodiča, aby si ho prišiel vyzdvihnúť. Do tej doby je žiak 

umiestnený v izolačnej miestnosti. 

K/ Rada žiakov školského internátu /RŽ ŠI/ 

Rada žiakov ŠI je poradným orgánom riaditeľa školského internátu. Činnosť RŽ metodicky 

usmerňuje koordinátor RŽ. 

Členovia RŽ ŠI zabezpečujú plnenie týchto hlavných úloh: 

 všestranne pomáhajú a pôsobia slovom a príkladom pri výchovno- vzdelávacom 

procese na svojich spolužiakov ubytovaných v školskom internáte 

 zúčastňujú sa na zasadnutí RŽ ŠI podľa plánu schôdzok na školský rok.  

 RŽ svoje požiadavky a návrhy predkladá vedeniu školského internátu 

 RŽ pracuje podľa vypracovaného školského poriadku ŠI 

 RŽ sa zapája do projektov 

 RŽ napomáha pri odstraňovaní nedostatkov a priestupkov v správaní spolužiakov, 

usmerňuje a pomáha organizovať život v školskom internáte                                                           

 RŽ kontroluje ako ubytovaní žiaci vo VS dodržujú pravidlá školského poriadku ŠI, 

režimu dňa, BOZ a PO a pravidlá slušného správania 

 RŽ navrhuje zmeny v záujmovej činnosti, vybavenosti pre záujmovú činnosť  
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 Aktívne prispieva k zlepšeniu podmienok  

 

L/  Pravidlá používania internetu v ŠI 

1. Wifi sieť umožňuje prístup k internetovým službám prostredníctvom bezdrôtového 

pripojenia do počítačovej siete nachádzajúcej sa v budove ŠI. 

2. ŠI nemá povinnosť poskytnúť služby wifi siete a môže aktívne brániť používaniu 

jednotlivcovi alebo skupine užívateľov. 

3. ŠI nezodpovedá za prípadnú stratu, poškodenie alebo zneužitie užívateľských údajov 

ani pripojených zariadení. 

4. ŠI a poskytovateľ internetového pripojenia má právo vykonávať automatizovaný 

monitoring činnosti jednotlivých užívateľov siete a je oprávnený ďalej takýto 

monitoring s prípadným porušením platnej legislatívy postúpiť orgánom činným 

v trestnom konaní. 

5. Pri práci v internetovej sieti je užívateľ povinný dodržiavať Etický kódex používania 

internetu v ŠI. 

6. Užívatelia nesmú používať internetovú sieť pre činnosti, ktoré nepriaznivo pôsobia na 

prevádzku siete alebo jej jednotlivých služieb, bránia používateľom v prístupe k týmto 

službám, ohrozujú činnosť siete, alebo nadmerne obmedzujú jej výkon, či plytvajú 

kapacitou siete. 

7. Užívateľ je zodpovedný za činnosť, ktorú prostredníctvom pripojenia vykonáva. 

Všetky škody, ktoré spôsobí ŠI, je povinný odstrániť na vlastné náklady bez 

zbytočného odkladu. 

8. Nerešpektovanie vyššie uvedených pravidiel bude považované za hrubé porušenie 

Školského poriadku ŠI, podľa ktorého môže byť žiakovi uložené výchovné opatrenie 

až vylúčenie zo ŠI. 

 

ETICKÝ KÓDEX POUŽÍVANIA INTERNETU V ŠI 

 

1. Uvedomte si, že čo napíšete na internete, by ste možno nikdy nepovedali druhému do 

očí. 

2. Čo je zlé v bežnom živote, je nevhodné aj na internete – nepoužívajte vulgarizmy, 

nadávky a hanlivé výrazy. 

3. Rešpektujte súkromie iných. Publikovanie nepravdivých informácií, hanobenie 

dobrého mena ľudí  aj inštitúcií je trestné. 

4. Nerozosielajte reťazové a poplašné správy, spamy, upozornite aj ostatných, že takéto 

správanie je nevhodné. Nedajte šancu vírusom. Neotvárajte prílohu správy, ktorá 

prišla z neznámej adresy. 

5. Myslite na to, že ako administrátor stránky zodpovedáte za jej obsah. Neverte každej 

informácii, ktorú na internete získate. 

6. Rešpektujte autorské práva, nepublikujte cudzí text pod svojím menom, uvádzajte 

meno pravého  autora a zdroj, odkiaľ je text prevzatý. 

7. Nezneužívajte svoje vedomosti a schopnosti. 

8. Nezverejňujte svoje ani cudzie osobné údaje na internete, aby nedošlo k ich zneužitiu.  

9. Udržiavajte všetky svoje heslá v tajnosti, neposkytujte ich ani kamarátovi. 
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10. Nezverejňujte na internete fotografie, videá bez vedomia ľudí, ktorí sú na nich 

zobrazení.  

11. O politike, náboženstve a iných rozporuplných témach diskutujte s maximálnou 

ohľaduplnosťou a taktom. 

12. Nesťahujte filmy, ovplyvňujete tým rýchlosť internetu. 

 

M/ Záväznosť, zmeny a doplnky školského  poriadku 

Školský poriadok je záväzný pre všetkých ubytovaných žiakov v školskom internáte bez 

rozdielu veku. Zmeny a doplnky Školského poriadku vydáva riaditeľka školského internátu. 

Školský  poriadok je platný od 1. septembra 2022 do 31. augusta 2023. Školský  poriadok  

školského  internátu  bol  prerokovaný v  pedagogickej rade dňa 24.08.2022. 

 

Školský poriadok školského internátu bol prerokovaný v Rade školského zariadenia pri 

Školskom internáte dňa 7.10.2022. 

 

 

 

                             Iveta Glaichová, v. r. 

       predseda Rady školského zariadenia pri ŠI 

        

 

 

                        Ing. Katarína Vričanová , v. r. 

                   riaditeľka školského internátu 
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Dodatok č. 1 k Školskému poriadku v školskom roku 2022/2023 

 

Základné ustanovenia  (str.2) 

 

a) pokračovanie štvrtého odstavca: 

    Výchovný program školského zariadenia a každodenný život v internáte rešpektuje 

základné ľudské práva, princípy demokratického štátu a občianskej spoločnosti. 

 

B/ Práva a povinnosti ubytovaných žiakov (str.3) 

 

POVINNOSTI ŽIAKOV (str.4) 

 

a) pokračovanie 5. bodu: 

    Žiak si môže v čase ubytovania priniesť do obytného priestoru len veci nevyhnutné ku 

každodennej potrebe a ich obsah nesmie odporovať platným zákonom. 

 

ŽIAKOM UBYTOVANÝM V ŠI SA NEPOVOĽUJE  (str.4) 

 

a) nové znenie 3. bodu: 

    Fajčiť a používať žuvací tabak – nikotínové vrecúška v celom areáli ŠI. 

b) nové znenie 13. bodu: 

    Prechovávať, propagovať, zverejňovať v kolektíve fašistické, neonacistické, rasistické 

a akékoľvek ďalšie prejavy, ktoré môžu vyvolávať radikalizáciu, násilie, nenávisť, 

neznášanlivosť a potláčanie základných ľudských hodnôt. 

c) veta: V prípade porušovania uvedených povinností budú voči jednotlivcom vyvodené 

patričné opatrenia vo výchove, (str.5) sa presúva na záver časti B (str.6) 

d) pokračovanie  štvrtého odstavca (str.5): 

    Celkovú príjemnú atmosféru v živote žiakov v ŠI dotvára vhodné kultivované oblečenie 

a vizáž bez výstredností. 

 

C/ Podmienky ubytovania 

 

1. Prijatie do ŠI (str.6) 

 

a) dopĺňa sa tretím odstavcom: 

    Pi nástupe žiaka do školského internátu je rodič povinný informovať skupinového 

vychovávateľa o tom, či žiak navštevuje psychológa, resp. psychiatra a uviesť lieky, ktoré 

užíva. 

 

I/ Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia (str.10) 

 

a) dopĺňa sa 16. bodom (str.11) 

   Školský internát využíva na základe dohody so SOŠT v rámci výchovno-vzdelávacieho 

procesu na telovýchovné, športovo-kultúrne a spoločenské akcie v prípade priaznivého 

počasia športový areál – ihrisko pri SOŠT. Žiaci pod dozorom zodpovedného skupinového 
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vychovávateľa prichádzajú na ihrisko a odchádzajú z ihriska výlučne cez bránu pri hlavnom 

vchode do budovy školy. Kľúč od brány sa nachádza na vrátnici ŠI. 

 

Dodatok č.1 bol prerokovaný a jednohlasne schválený na zasadnutí mimoriadnej 

pedagogickej rady dňa 24.10.2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo Zvolene, dňa 25.10.2022                                                             Mgr. Jana Stašáková 

                riaditeľka školského internátu 
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Dodatok č. 2k Školskému poriadku v školskom roku 2022/2023 

 

F/ Zásady stravovania (str. 8) 

 

Odstavec sa dopĺňa: 

 

Podľa § 117 Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní Školský internát zabezpečuje 

pre žiakov stredných škôl ubytovanie a stravovanie.  Školská jedáleň pri Školskom internáte 

poskytuje služby pre žiakov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení.  

Žiak rešpektuje výdaj stravy v čase určenom podľa Režimu dňa. Žiaci ubytovaní v internáte 

majú stravu na každý mesiac automaticky prihlásenú , pretože ubytovanie je podmienené 

odberom stravy. Každý stravník má navolené vždy prvé jedlo, ktoré si môže podľa svojich  

požiadaviek zmeniť. 

 

Dodatok č. 2 bol prerokovaný a jednohlasne schválený na zasadnutí mimoriadnej 

pedagogickej rady dňa 9.1.2023 

 

 

 

 

Vo Zvolene, dňa 09.01.2023                                                             Mgr. Jana Stašáková 

                riaditeľka školského internátu 
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Dodatok č. 3 Školskému poriadku v školskom roku 2022/2023 

 

F/ Zásady stravovania 

 

Text podľa Dodatku č. 2 sa dopĺňa tretím a štvrtým odstavcom: 

 

Podľa Vyhlášky č. 75/2023 § 7, bod 9 b) o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia 

pre deti a mládež k Zákonu č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 62 písm. i)  sa ustanovuje režim 

stravovania a pitný režim žiakov tak, aby zodpovedal ich veku, zdravotnému stavu a fyzickej 

záťaži. Podávaná strava je zdravotne neškodná a výživovo hodnotná. 

Režim stravovania sa organizuje tak, aby sa zabezpečili  pre žiakov ubytovaných v školskom 

internáte raňajky obsahujúce teplý nápoj, obed a večera sú teplé. O osobitné stravovanie môže 

požiadať žiak školského internátu, ktorému lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore 

pediatra alebo lekár so špecializáciou v príslušnom odbore určil diagnózu, ktorá si vyžaduje 

osobitné stravovanie. 

 

Dodatok č. 3 bol prerokovaný a jednohlasne schválený na zasadnutí mimoriadnej 

pedagogickej rady dňa 15.03.2023. 

 

 

 

 

Vo Zvolene, dňa 15.03.2023                                                             Mgr. Jana Stašáková 

                riaditeľka školského internátu 

 

 


