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1. ÚVOD 
 
 
Školský internát (ŠI) 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 
dieťaťa alebo žiaka. Vytvára podmienky pre uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov 
žiakov prostredníctvom mimoškolských aktivít. 
Vnútorný poriadok školského internátu vychádza zo zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a 
vzdelávaní. 
 
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. 
- vytvárať také prostredie, aby žiaci vyrastali v atmosfére šťastia, lásky a porozumenia 

(Dohovor o právach dieťaťa). 
 
Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠI je realizovaná na základe celoročného programu 
výchovno-vzdelávacej činnosti, 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. 
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II. 

Práva žiakov 
 
Ubytovaný žiak ŠI má právo : 

1. Využívať v plnom rozsahu pridelenú miestnosť (izbu) s príslušenstvom. 
2. Zúčastňovať sa na výchovno-vzdelávacej činnosti a záujmového vzdelávania 

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

činnosť pri dodržiavaní prevádzkových predpisov, pre to ktoré zariadenie. 
4. Aktívne sa podieľať na živote v ŠI. 
5. Konštituovať samosprávu žiakov, ktorá voči vedeniu ŠI vystupuje ako partner, pokiaľ 

ide o záujmy žiakov. 
6. Podávať návrhy a pripomienky ku všetkým otázkam života v ŠI prostredníctvom 

samosprávy žiakov ŠI. 
7. Prijímať návštevy vo vyhradených priestoroch a v čase k tomu určenom, mimo času 

určeného na prípravu na vyučovanie a nočného kľudu. 
8. Umiestňovať na izbách vlastné doplnky za predpokladu, že tieto nie sú v rozpore s 

morálkou, právnymi predpismi, nepoškodzuje steny ubytovacej miestnosti, majetok ŠI 
a spolubývajúcich. 

9. Využívať celodenné stravovanie v školskej jedálni. 
10. Využívať kuchynku na prípravu čaju, bezkofeinovej kávy a zohriatie jedla. Využívať 

mikrovlnnú rúru, varič, varnú kanvicu a chladničku. 
11. Na ochranu pred všetkými formami diskriminácie alebo trestania, ktoré vyplývajú z 

postavenia, činnosti, vyjadrovaných názorov alebo presvedčenia jeho rodičov, 
zákonných zástupcov alebo členov rodiny. 

12. Na slobodu prejavu, jeho názorom , ktoré sa dotýkajú jeho osoby, musí byť venovaná 
patričná pozornosť. Pritom musia byť rešpektované práva a povesť iných, chránená 
národná bezpečnosť a verejný poriadok, verejné zdravie a morálka. 

13. Na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva. 
14. Na svoje súkromie v daných podmienkach ŠI, na súkromie svojej rodiny, domova, 

korešpondenciu. Vedenie ŠI je povinné vytvoriť podmienky pre realizáciu tohto práva 
(napr. telefonovanie, doručovanie listov a pod.) 

15. Na ochranu pred telesným a duševným násilím, urážaním, zneužívaním, 
zanedbávaním alebo nedbanlivým zaobchádzaním, trýznením alebo vykorisťovaním. 

16. Disciplína v ŠI musí sa zabezpečovať spôsobom zlučiteľným s ľudskou dôstojnosťou 
žiakov. Telesné tresty sa vylučujú. 

17. Na odpočinok a voľný čas. 
18. Na ochranu pred narkotikami, drogami, alkoholom a psychotropnými látkami. 
19. Na súkromie - v dobe návštev je potrebné rešpektovať súkromie spolubývajúcich, 

dobu štúdia, nočný kľud. Návštevy z iného poschodia, z inej výchovnej skupiny 
a rôznych pohlaví sa povoľuje iba v čase voľna najneskôr do 20.00 hod. so súhlasom 
spolubývajúcich a najmä výslovným súhlasom vychovávateľa danej výchovnej 
skupiny. 

20. Návštevy rodičov a súrodencov na izbách sú dovolené so súhlasom príslušného alebo 
službukonajúceho vychovávateľa – evidencia do knihy návštev. 

21. Na štúdium po večierke vo vyhradených priestoroch (študovne) so súhlasom 
vychovávateľa. 

22. Na výmenu posteľnej bielizne. 
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III. 
Povinnosti žiakov 

 
Ubytovaný žiak ŠI je povinný: 

1. Dodržiavať ustanovenia vnútorného poriadku ŠI, režim dňa ŠI, právne, bezpečnostné 
predpisy a morálku, ako aj pokyny všetkých zamestnancov ŠI. 

2. Pravidelne a systematicky sa pripravovať na vyučovanie, dodržiavať čas určený na 
prípravu v režime dňa ŠI alebo v stanovenom náhradnom čase určenom 
vychovávateľom. 

3. Šetriť zariadenie ŠI, elektrickú energiu, vodu a potraviny. Ak odchádza z bunky ako 
posledný uzatvoriť okná, vodovodné batérie, vypnúť ventilátory v sociálnych 
zariadeniach a zhasnúť osvetlenie izby, uzamknúť izbu a odovzdať kľúč 
vychovávateľovi. 

4. V čase nočného kľudu vypnúť ventilátor v sociálnych zariadeniach. 
5. Bezodkladne hlásiť vychovávateľovi zistené závady na zariadení budovy a inventára. 
6. Zabezpečiť svoje osobné veci tak, aby tým zamedzil ich odcudzeniu alebo 

poškodeniu. 
7. Starať sa o zverený inventár .Žiak pri nástupe do ŠI preberá do opatery inventár izby. 

Pri prerušení štúdia na škole, alebo vylúčení z ŠI a na záver školského roka prevzatý 
inventár žiak odovzdá vychovávateľovi v nepoškodenom stave. Každú škodu 
úmyselnú, alebo spôsobenú z nedbanlivosti vyúčtuje vedenie školy zákonným 
zástupcom v plnej výške. V prípade, že sa vinník škody neurčí, hodnota škody sa 
úmerne rozdelí k úhrade všetkým ubytovaným žiakom. 

8. V zmysle č.32 Dohovoru o právach dieťaťa sú žiaci povinní vykonávať úlohy 
súvisiace s udržiavaním svojho životného prostredia, udržiavať obývaciu izbu v čistote 
a poriadku. Svoje osobné veci mať vždy v čistote a poriadku, v priestoroch ŠI sa 
pohybovať v prezuvkách, pracovné oblečenie a obuv odkladať na vyhradené miesto.  

9. Sprístupniť izbu pre kontrolu inventára, BOZP a OPP, hygieny a celkovej kontroly 
vedeniu ŠI. 

10. Plniť úlohy súvisiace s čistotou a estetikou životného prostredia okolia ŠI. 
11. V prípade predčasného odchodu zo ŠI (okrem pravidelných odchodov k rodičom) 

odhlásiť sa zo stravy a čas odchodu oznámiť službukonajúcemu vychovávateľovi.  
12. Po príchode z návštevy rodičov do ŠI potvrdiť príchod zápisom u službukonajúceho 

vychovávateľa do knihy nedeľných príchodov do ŠI . 
13. Dodržiavať čas priepustiek, resp. čas návratu z osobného voľna, z rôznych podujatí, 

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

14. Byť primerane ustrojení tak, aby neporušoval morálku. 
15. Vykonávať pomocné služby na poschodiach, spoločenských miestnostiach a pod. 
16. V prípade nemoci ohlásiť nemoc vychovávateľovi a na základe posúdenia 

zdravotného stavu je žiak premiestnený do domáceho liečenia, alebo na izolačnú 
miestnosť ŠI.  

17. Oznámiť do 24 hod. na riaditeľstve ŠI ak žiak ochorie doma, alebo sa stane iná 
mimoriadna udalosť, pre ktorú sa nemôže vrátiť do ŠI. 

18. Osobne si prevziať lístky na stravovanie u vedúcej kuchyne a jeho prípadnú stratu, 
alebo odcudzenie ihneď hlásiť. Stratené lístky sa nenahrádzajú, musia sa zakúpiť 
nové. 
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19. V stanovenom termíne ( vždy do 20.dňa predchádzajúceho mesiaca) uhradiť náklady 
na ubytovanie a stravu. 

20. Dodržiavať prípravu na vyučovanie a to : odpoludní od 16,00 hod. do 18,00 hod. 
večerný od 20,00 hod. do 21,00 hod. 

21. Dodržiavať nočný kľud od 22,00 hod. do 6.00 hod. 
22. Odchod zo ŠI k rodičom: Pred odchodom zo ŠI zanechať izbu v náležitom poriadku, 

zatvoriť okná, prekontrolovať vodu a elektrické osvetlenie. 
23. Vrátiť sa z návštevy rodičov v nedeľu do 21,00 hod. Po dohode s rodičmi a písomnej 

žiadosti je povolený neskorší príchod do ŠI. 
24. Dodržiavať schválené pravidlá BOZP a OPP pre ŠI v zmysle zákona NR SR. 
25. Dodržiavať prevádzkové predpisy : v kuchynke, na študovniach, v posilňovni, 

v počítačovej miestnosti, v telocvični. 
26. Predložiť písomný súhlas rodičov ( žiaka do 18 rokov) na návštevu záujmovej a inej 

činnosti mimo ŠI (plaváreň, autoškola, brigády a pod.). 
27. Vymeniť si posteľnú bielizeň v stanovených termínoch. 
28. Pred výstupom zo ŠI v priebehu školského roka predložiť písomnú žiadosť zákonného 

zástupcu žiaka o výstupe zo ŠI. 
 
 

IV. 
V školskom internáte je zakázané 

 
Ubytovanému žiakovi v ŠI sa zakazuje: 

1. Fajčiť, piť alkoholické nápoje, užívať omamné látky a drogy v celom objekte ŠI, 
školy a v okolí budovy školy. 

2. Prechovávať akékoľvek zbrane, náboje, chemikálie , zábavnú pyrotechniku, 
výbušniny a manipulovať s nimi. 

3. Kúpať sa v prírodných kúpaliskách, riekach, jazerách a mestskej plavárni bez 
pedagogického dozoru. 

4. Biť sa medzi sebou. 
5. Šikanovať a žiadať služby od spolužiakov, ako aj dopúšťať sa akéhokoľvek 

násilia na spolužiakoch. 
6. Vykláňať sa z okien a manipulovať okennými poistkami. 
7. Vzájomné navštevovanie chlapcov a dievčat na oddeleniach a izbách ŠI. 
8. Svojvoľne premiestňovať inventár ŠI. 
9. Prechovávať cenné predmety (spotrebnú elektroniku, výpočtovú techniku, mobilné 

telefóny, a pod.), predmety vyrobené z drahých a vzácnych kovov a peňažnú 
hotovosť. 

10. Opustiť budovu ŠI bez vedomia vychovávateľa okrem času vychádzok. 
11. 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. 

12. Vstupovať do telocviční a posilňovní bez pedagogického dozoru. 
13. Prijímať návštevy osôb neubytovaných v ŠI v ubytovacích priestoroch ŠI. 
14. Vyhadzovať akékoľvek predmety, papiere a odpadky z okien ŠI. 
15. Vynášať taniere, poháre, príbory a stravu zo školskej jedálne a kuchyniek(výnimku 

tvoria chorí žiaci umiestnení na izolačnej miestnosti). 
16. Konzumovať jedlo v televíznych miestnostiach, študovniach, počítačovej miestnosti... 
17. Prenášať deky, vankúše a paplóny do televíznych miestností a študovní, resp. iných 

izieb. 
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18. Zasahovať do elektroinštalácie, rozhlasu, výťahu. 
19. Používať variče, ohrievače a iné elektrospotrebiče. 
20. Hrať hazardné hry. 
21. Uvádzať do obehu, robiť verejne prístupnými, vyrábať alebo dovážať písomné 

pornografické diela, nosiče zvuku alebo obrazu, zobrazenia alebo iné predmety 
ohrozujúce mravnosť, v ktorých sa prejavuje neúcta k človeku a násilie. 

22. Lepiť a pripínať obrázky a rôzne ozdoby na steny,  a dvere izieb. 
23. Používať otvorený oheň v ŠI. 
24. Manipulovať s hasiacimi prístrojmi a zasahovať do hydrantov umiestnených na 

chodbách v ŠI. 
25. Sadať na zábradlie balkónov a schodíšť a na vykurovacie telesá. 
26. Šplhať sa po balkónoch a bleskozvodoch. 
27. Vykonávať na balkónoch nebezpečné činnosti, ktoré by ohrozovali zdravie a mohli by 

mať za následok vypadnutie z balkóna. 
28. Zamykať dvere na izbách počas prítomnosti na izbe. 
29. Prechovávať a chovať na izbách akékoľvek zvieratá. 
30. Používať spotrebnú elektroniku, výpočtovú techniku a mobilný telefón v čase nočného 

kľudu. 
 
 
 

V. 
Výchovné opatrenia 

 
Výchovné opatrenia 

1. Za vzorné správanie plnenie povinností, za významný prejav aktivít, za statočný čin 
alebo mimoriadne zásluhy môže sa žiakovi udeliť pochvala, alebo iné ocenenie: 

a/ individuálna ústna pochvala vychovávateľom 
b/ pochvala vychovávateľa pred výchovnou skupinou 
c/ pochvala riaditeľa školy 
d/ iné ocenenia (napr. vecná odmena udelená riaditeľom). 

2. Ak sa žiak previní proti vnútornému poriadku ŠI, môže sa mu podľa závažnosti 
previnenia uložiť niektoré z týchto výchovných opatrení: 

a/ napomenutie vychovávateľom 
b/ pokarhanie riaditeľom školy 
c/ podmienečné vylúčenie zo ŠI na dobu určitú 
d/ vylúčenie zo ŠI. 

3. O podmienečnom vylúčení zo ŠI rozhoduje riaditeľ školy na návrh vychovávateľa. V 
rozhodnutí určí skušobnú lehotu na 1-10 mesiacov. 
Ak sa žiak, ktorému bola určená skúšobná lehota nedopustí počas nej ďalšieho 
priestupku proti vnútornému poriadku ŠI, upustí sa od vylúčenia. 
O vylúčení zo ŠI rozhoduje riaditeľ školy na návrh vychovávateľa po prerokovaní s 
pedagogickou radou a rodičmi žiaka. Toto výchovné opatrenie sa použije, ak žiak 
vážne narušuje život v ŠI, alebo sa dopustí závažného činu, ktorý nepripúšťa čo i len 
podmienečné vylúčenie. 
Žiak po vylúčení zo ŠI môže zotrvať v ŠI na čas nevyhnutný na zabezpečenie 
náhradného ubytovania, najdlhšie však 5 dní odo dňa vylúčenia. Ak v tomto čase opäť 
poruší vnútorný poriadok bude z ŠI okamžite vylúčený. 

4. V prípade, že sa žiak bývajúci v ŠI previní proti ktorémukoľvek bodu 
uvedenému v časti IV, bod 1 - 6, bude zo ŠI podmienečne vylúčený. 
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5. Porušením Vnútornému poriadku ŠI je aj nedodržanie pokynov vychovávateľa o dĺžke 
vychádzky. Výchovné opatrenia vychovávateľ zaznamená do osobného spisu 
ubytovaného žiaka a informuje o tom vedenie ŠI. 
Pri udeľovaní výchovných opatrení ŠI spolupracuje so školou a s rodičmi. Opatrenia 
prísnejšieho charakteru prejednáva vychovávateľ a vedenie ŠI s rodičmi alebo 
zákonným zástupcom, so školou (vedenie školy, triedny učiteľ, výchovný poradca) a s 
pedagogickou radou školy. 

 
 

VI. 
Zásady svojpomocnej činnosti žiakov 

 
Žiaci môžu vykonávať iba také práce, ktoré sú primerané ich fyzickému a rozumovému 
rozvoju. Nesmú byť zamestnávaní prácami, ktoré so zreteľom na ich anatomické, 
fyziologické a psychické zvláštnosti sú neprimerané, nebezpečné a zdraviu škodlivé, alebo pri 
ktorých sú vystavení zvýšenému nebezpečenstvu úrazu. 
Svojpomocná činnosť je jedným z účinných prostriedkov v systéme výchovnej práce žiakov. 
Utvára predovšetkým správny vzťah k práci a prehlbuje jednotu mravných čŕt s celkovým 
rozvojom jednotlivca. Rozvíja ich pracovnú iniciatívu a postupne učí žiakov k pracovným 
návykom a zručnostiam. 
Svojpomocná práca pomáha organizovať kolektív žiakov, pomáha udržiavať čistotu a 
poriadok, pomáha motivovať žiakov na estetickej úprave, ochrane a tvorbe životného 
prostredia. 
Svojpomocná práca má charakter výchovný a nenahrádza prácu zamestnancov. 
Všetky práce musia žiaci vykonávať za prísneho dodržiavania zdravotníckych a hygienických 
predpisov osobnej ochrany a bezpečnosti pri práci. 
Na svojpomocnej práci sa podieľajú všetci žiaci. Od účasti na nej môžu byť vylúčení žiaci zo 
závažných dôvodov. 
Žiaci musia dodržiavať predpisy o bezpečnosti, hygiene a ochrane zdravia pri práci. 
Žiaci nesmú vykonávať práce, ktoré sú náročné na dodržiavanie bezpečnostných predpisov. 
Podľa druhu práce používajú ochranné pomôcky. 
Upratujú izby, určený priestor hlavnej chodby, kuchynku, spoločenskú miestnosť a okolie ŠI.  
Žiaci šetria zariadenia, pracovné prostriedky, ochranné pomôcky, včas vypínajú svetlo, 
nenechávajú tiecť vodu. 
Vedúci vychovávateľ ŠI vypracuje cyklus práce svojpomocnej činnosti, ktorý je súčasťou 
vnútorného poriadku ŠI. 
Žiaci musia byť oboznámení s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
o čom vedú vychovávatelia riadnu evidenciu. 
Žiaci oznamujú vedeniu ŠI alebo vychovávateľovi nedostatky a závady, ktoré by mohli 
ohroziť zdravie a bezpečnosť žiakov a zamestnancov. Vychovávateľ zapisuje závady do 
knihy závad. 
Vedúci vychovávateľ zabezpečí kontrolu poriadku a čistoty izieb, osobných vecí, spoločných 
priestorov a okolia ŠI. 
Každý žiak je povinný udržiavať vo vzornom poriadku svoju posteľ, skriňu, písací stolík, 
podlahu a ostatný inventár v izbe, ako aj ostatných spoločných miestnostiach. 
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VII. 
Osobné voľno žiakov 

 
 
Každý žiak má právo na osobné voľno, v ktorom sa môže sebarealizovať, môže sa podľa 
vlastného presvedčenia venovať svojim záujmom, či už v športe, kultúre, hudbe alebo iných 
činnostiach. Osobné voľno žiakov sa určuje po skončení vyučovania, alebo odborného 
výcviku t. j. 13,00 – 16,00 hod. Osobné voľno žiakov sa určuje najmenej na 2 hodiny denne. 
V tomto čase sa žiakovi nesmie prikazovať plnenie žiadnych povinnosti. Žiaci v čase voľna 
nesmú však vykonávať také činnosti, ktoré by poškodzovali mravnosť správania sa v ŠI alebo 
na verejnosti. 
 

VIII. 
Žiacka samospráva ŠI 

 
Žiacka samospráva je spolutvorcom života v ŠI. V zmysle č. 12 a 13 Dohovoru o právach 
dieťaťa musí viesť sústavný dialóg s vedením ŠI. Vzťah žiackej samosprávy a vedenia ŠI je 
vzťah partnerský. 

Najvyšším orgánom žiackej samosprávy je - rada žiakov. 
Funkcie: 

- predseda 
- podpredseda 
- tajomník, členovia 

 
Komisie: 

- kultúrna 
- športová 
- zdravotná 
- životného prostredia 
- stravovacia komisia 

Voľby do žiackej samosprávy sú záležitosťou 
kolektívu žiakov bývajúcich v ŠI . 

 
 

IX. 
 

Zdravotné, hygienické a bezpečnostné opatrenia, 
zásady stravovania 

 
Zdravotné opatrenia: 
Do ŠI môže byť prijatý žiak, ktorému zdravotný stav, kolektívne ubytovanie alebo podmienky 
v ŠI ubytovanie nevylučuje.  
ŠI vytvára optimálne podmienky pre zdravý vývoj ubytovaných žiakov. Riadi sa záväznými 
hygienickými predpismi a pokynmi. Musí mať vybavené lekárničky pre poskytnutie prvej 
pomoci. 
Ak žiak ochorie v ŠI, službukonajúci vychovávateľ zariadi, aby dieťa bolo ošetrené lekárom. 
Zmeria mu teplotu, zapíše stav chorého žiaka v dennom zázname, zaznačí aký úkon bol 
vykonaný, aké lieky mu boli podané a na pokyn koho. Telefonicky oznámi zákonnému 
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zástupcovi stav dieťaťa. Dbá, aby o tejto správe bol vykonaný záznam v dennom zázname. Po 
16,00 hod. doprevádza všetkých žiakov na ošetrenie službukonajúci vychovávateľ. Ak je 
potrebné podľa lekárovho rozhodnutia, vyzve rodičov, aby si po dieťa prišli. 
Ak je žiak v škole, navštívi ošetrujúceho lekára po oznámení triednemu učiteľovi v 
škole. Pri príchode od lekára hlási sa u službukonajúceho vychovávateľa, ktorý ho prevezme 
do opatery. Zabezpečí podávanie liekov, donášku stravy do izolačnej miestnosti oznamuje 
striedajúcemu vychovávateľovi v službe všetky potrebné údaje o žiakovi. V prípade 
poskytnutia prvej pomoci pokračuje sa v zmysle zásad pri poskytovaní prvej pomoci. 
Pre účely evidencie chorých žiakov a podaných liekov musí byť vedená presná evidencia. V 
prípade drobného úrazu žiaka v priestoroch ŠI službukonajúci vychovávateľ písomne eviduje 
úraz v „Knihe drobných úrazov“. 
V prípade úrazu, ktorý vyžaduje práceneschopnosť žiaka zabezpečí službukonajúci 
vychovávateľ spísanie úrazu na predpísanom tlačive a toto urýchlene odovzdá poverenému 
zamestnancovi školy. 
 
Hygienické opatrenia: 
Vedenie ŠI zodpovedá za dodržiavanie hygienických predpisov. V rámci nich vydáva 
vnútorné hygienické predpisy, tak pre zamestnancov, ako i pre žiakov. 

Žiaci sú povinní: 
- v priestoroch ŠI sa prezúvať, 
- starať sa o svoje životné prostredie a prostredie ŠI, 
- udržiavať svoje osobné veci v čistote a v poriadku, 
- pomáhať formou služieb v jedálni, na chodbách, spoločných priestoroch a v 

okolí ŠI 
- dodržiavať osobnú hygienu a starať sa o osobný vzhľad, ktorý musí byť 

primeraný dobe a miestu, kde sa žiak zdržuje (napr. v škole, na pracovisku OV, 
v jedálni, na kultúrnom podujatí...), 

- vymieňať si posteľnú bielizeň v stanovených termínoch. 
 
Bezpečnostné opatrenia: 
Žiaci môžu vykonávať iba také práce, ktoré sú primerané ich rozumovej a mravnej vyspelosti, 
telesným schopnostiam zodpovedajúcich ich veku a nie sú škodlivé zdraviu a vývoju. 
Žiaci musia mať pri práci poskytnutú zvýšenú starostlivosť. Nesmú byť zamestnaní prácami, 
pri ktorých sú vystavení zvýšenému nebezpečenstvu úrazu, alebo pri ktorých by mohli vážne 
ohroziť bezpečnosť a zdravie spolužiakov. 
Žiaci musia byť oboznámení s hygienickými predpismi, s predpismi o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci, s požiarnym a poplachovým štatútom, o čom vychovávatelia vedú príslušný 
záznam. 
Vedenie ŠI kontroluje a vyžaduje dodržiavanie hygienických, požiarnych predpisov, 
predpisov o ochrane a bezpečnosti pri práci a vyvodzuje dôsledky pri ich nedodržiavaní. ·  
 

- Žiaci musia byť pred vykonávaním práce preukázateľné poučení o príslušných 
predpisoch o OBP a OPP. 

- Žiak je povinný bez meškania oznámiť vychovávateľovi nedostatky (skutočnosti), 
ktoré by mohli spôsobiť úraz, ohroziť zdravie, spôsobiť požiar, či materiálnu škodu.  

- Žiak je povinný zdržiavať sa len v určených priestoroch. Nevstupovať do strojovne 
výťahu, miestností elektrického rozvodu. Nezdržiavať sa na balkónoch bez dozoru a 
nesadať na balkónové zábradlie. 

- Dodržiavať pravidlá cestnej premávky pri akciách mimo ŠI. 
- Dodržiavať dôsledne Vnútorný poriadok ŠI SOŠ pre SPM. 
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- Žiaci sú povinní každý deň pri odchode na vyučovanie skontrolovať na izbe 
vodovodné kohútiky, ventilátory a vypnúť osvetlenie izby.  

- Žiakom sa zakazuje manipulovať s elektrickým zariadením, okennými poistkami, 
bezpečnostnými poistkami na hasiacich prístrojoch, s bezpečnostnými ventilmi. 

- Žiakom sa zakazuje zdržiavať sa v telocvičniach a posilňovni bez pedagogického 
dozoru. 

- Žiaci počas práce musia mať zabezpečený odborný pedagogický dozor. 
- Žiaci majú vyslovený zákaz používať drogy, alkoholické nápoje, psychotronické látky, 

prechovávať ich pre seba alebo pre iných v ŠI i mimo ŠI. 
- Žiakom sa v areáli ŠI prísne zakazuje fajčiť a konzumovať akékoľvek návykové látky. 
- Žiaci nesmú používať vlastné elektrické spotrebiče. 
- Žiaci nesmú vyhadzovať odpadky, fľaše a iné predmety z okien ŠI. 
- Vedenie ŠI zodpovedá za zabezpečenie odbornej pedagogickej činnosti 

vychovávateľov, pri výletoch, exkurziách a súťažiach organizovaných v ŠI. 
- Pri návšteve verejných kúpalísk a pri kúpaní vo voľnej prírode, ktoré organizuje ŠI, 

môžu žiaci vstupovať do vody tam, kde je kúpanie dovolené po skupinách, pričom 
skupina nemôže mať viac ako 5 žiakov. Pri tejto činnosti musí byť zabezpečený dozor 
pedagogickým pracovníkom, ktorý má odbornú spôsobilosť, alebo plavčíkom. 

- Počas osobného voľna žiakov zabezpečí ŠI ped. dozor, ak sa žiaci zdržiavajú v ŠI. Pri 
odchode žiakov k rodičom a pri individuálnych vychádzkach sa ped. dozor 
nezabezpečuje. 

- Žiaci nesmú vysedávať na oknách a vykláňať sa z nich, šplhať sa po balkónoch. 
- Žiaci musia dodržiavať prevádzkové predpisy zariadení slúžiacich pre kultúru, šport, 

kuchynka a pod. Tieto prevádzkové predpisy tvoria súčasť vnútorného poriadku. 
 
 
Zásady stravovania: 
Žiaci bývajúci v ŠI sa povinne  stravujú v školskej jedálni, ktorá zabezpečuje celodennú 
stravu (raňajky, obed, večeru ). Výnimku tvoria žiaci, ktorým lekár doporučil diétne 
stravovanie ( potrebné lekárske potvrdenie). Prípadne iné zmeny v stravovaní musia byť 
dohodnuté s rodičmi alebo zákonným zástupcom – osobne alebo písomne. 
Odhlasovanie zo stravy sa robí 24 hodín vopred u vedúcej školskej jedálne.  Počas choroby 
alebo neprítomnosti musí  žiak odber stravy odhlásiť, inak je žiak povinný uhradiť platbu za 
stravu v plnom rozsahu. Ak žiak ochorie doma alebo sa stane iná mimoriadna udalosť, pre 
ktorú sa nemôže vrátiť do ŠI, musí rodič túto skutočnosť vierohodne oznámiť vedúcej 
školskej jedálne resp. službukonajúcemu  vychovávateľovi. 
      
 
 
Podľa ustanovenia § 5, ods. 6, písm. c) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov je stanovená výška príspevku 
zákonného zástupcu na ubytovanie a stravovanie pre šk. rok 2017/18 vo výške :  
- ubytovanie :                              20  EUR/ mesiac 
- celodenná strava :                    4,03 EUR/deň 

 
 
 
Príspevky na ubytovanie a stravovanie je zákonný zástupca povinný v zmysle § 117 ods. 5 zákona č. 
245/2008 o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov uhradiť 
vopred do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu za ktorý sa príspevok uhrádza. 
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Výdaj stravy : Raňajky:   6:45 –  7:00 hod. 

Obed:  12:30 – 13:30 hod. 
Večera: 17:15 – 17:30 hod. 

 
 
 

X. 
 

Záverečné ustanovenie 
 
 
 
 
 
Vnútorný poriadok školského internátu nadobúda platnosť 1. septembra 2017. 
Je platný a záväzný pre všetkých žiakov ubytovaných, ako aj pre tých, ktorí vstúpia do 
objektov ŠI. 
 
 
 
 
 
 
 
Kremnica 1.9.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
................................................   ................................................. 
   Mgr. Božena Ličková               Ing. Jozef Ličko 
      Vychovávateľka ŠI                 Riaditeľ školy 
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R E Ž I M    D Ň A 
V ŠKOLSKOM INTERNÁTE 

 
PONDELOK - PIATOK 
6,15 B u d í č e k 
6,15 – 6,45 hod.  Ranná hygiena, úprava izieb... 
6,45 - 7,00 hod.  R a ň a j k y 
7,30 - 15,30 hod.  Vyučovanie podľa rozvrhu 
 jednotlivých ročníkov 
 
12,30 - 13,30 hod.  O b e d 
do 16,00 hod.  Osobné voľno 
16,00 - 18,00 hod.  Príprava na vyučovanie 
 Výchovno-vzdelávacia činnosť 
 vo výchovných skupinách 
 a záujmových krúžkoch 
 
17,15 – 17,30 hod. V e č e r a 
do 19,00 hod.  Osobné voľno 
 Športová činnosť v telocvični 
 
19,00 - 21,00 hod.  Príprava na vyučovanie 
 Záujmová činnosť vo  
 výchovných skupinách 
21,00 - 21,30 hod.  Príprava na večierku 
22,00 hod.  V e č i e r k a 
 
22,00 - 6,00 hod.  N o č n ý k ľ u d 
 
piatok do 7,00 hod.  Odchod žiakov zo ŠI  
od 17,00 do 21.00 hod. v nedeľu príchod do ŠI 


