
 

 

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK ŚKOLSKÉHO INTERNÁTU  
  

Článok I  

ÚVODNÉ USTANOVENIA  

  

1. Úvod  

    Školský poriadok školského internátu (ďalej len ŠI) sa vydáva s cieľom zjednotenia 

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

v ŠI, práva a povinnosti žiaka, všeobecné pravidlá, výchovné opatrenia, režim dňa, zdravotné, 

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

  

2. Charakteristika školského internátu  

    Školský internát pri Spojenej škole v Nižnej je integrálnou súčasťou školy. Školský internát 

je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-

vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie a stravovanie. Vo svojej 

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

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

     

   Výchovno-vzdelávacia práca v ŠI je zameraná 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 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 ).  



 

 

 

V prípade plnoletosti žiaka strednej školy, školský internát na požiadanie rodičov žiaka,  

informuje ich o náležitostiach vo výchove v zmysle jeho zaopatrovacej povinnosti.  

  

  

Článok II.  

 PRIJATIE ŹIAKOV DO ŚKOLSKÉHO INTERNÁTU  

  

2.1 Zásady prijatia do školského internátu  

  

Školský internát je súčasťou Spojenej školy v Nižnej. 

  

1. Na umiestnenie v ŠI nemá žiak právny nárok.  

2. Na základe písomnej žiadosti o ubytovanie v ŠI, ktorú podáva zákonný zástupca žiaka  

(žiak, ak je starší ako 18 rokov), riaditeľka SŠ rozhoduje o prijatí/neprijatí písomným 

rozhodnutím.   

3. Ubytovanie sa poskytuje na čas jedného školského roka.  

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

- stredná škola, ktorú žiak navštevuje je v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK,  

- najvzdialenejšie bydlisko,  

- sociálne prípady, žiaci 1. a 2. ročníkov.  

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

pedagogická rada.  

6. Každý žiak je pri ubytovaní začlenený do výchovnej skupiny a je mu pridelené miesto v 

izbe. Žiakov do výchovných skupín prideľuje vedúca ŠI. Samostatne sú ubytovaní chlapci 

a samostatne dievčatá.  

7. Podmienkou prijatia do školského internátu je súhlas s nasledujúcimi podmienkami: ➢ 

Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa: Súhlasím s tým, aby môj syn/dcéra, bol v prípade 

podozrenia z užitia nepovolených návykových látok v školskom internáte podrobený (á) 

počas celej doby ubytovania  lekárskemu vyšetreniu.  

➢ Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa: Súhlasím s použitím jednokrokového testu 

určeného na prítomnosť drog  v moči.  

➢ Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa so spracovaním a zverejnením fotografií: 

Vyhlasujem týmto, že dávam súhlas v zmysle zákona §11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. 

z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnenie niektorých zákonov k spracovaniu 

fotografie môjho dieťaťa za účelom vedenia preukazu ubytovaného žiaka v Školskom 

internáte ako súčasti Strednej športovej školy a osobného spisu žiaka ubytovaného v 

Školskom internáte a taktiež súhlasím so zverejnením fotografie na webovej stránke 

školy, na nástenkách školy a jej súčastí, v internátnom časopise, prípadne v odbornej 

literatúre za účelom prezentácie činnosti školy a jej súčastí.  



 

 

 

➢ Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa s monitorovaním kamerovým systémom: 

Súhlasím s monitoringom spoločných priestorov ( vstup, hala, chodby, vonkajšie 

priestory ) ŠI, ktoré sú monitorované kamerovým systémom na zabezpečenie kontroly 

a bezpečnosti žiakov počas pobytu v školskom internáte.  

➢ Súhlas s podnikateľskou činnosťou organizácie: Súhlasím, že počas neprítomnosti 

žiakov s školskom internáte bude ubytovací priestor žiaka použitý na prenájom iným 

osobám podľa záujmu a dopytu. Táto činnosť nijako neovplyvní celkový ubytovací 

štandard žiaka v čase nástupu budú priestory upratané a nepoškodené pripravené k 

ďalšiemu bývaniu.  

➢ Súhlas žiaka dovršujúceho plnoletosť s informovaním zákonných zástupcov o jeho 

náležitostiach vo výchove v zmysle ich zaopatrovacej povinnosti.  

➢ Lekárske potvrdenie o aktuálnom zdravotnom stave žiaka.  

8. Na základe článku 2 bodu 2 Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho 

kraja číslo 2/2008 o určovaní výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených s ubytovaním v školskom internáte, určil predseda Žilinského samosprávneho 

kraja s účinnosťou od 01. 09. 2022 pre Školský internát, Hattalova 471 Nižná, 02743 výšku 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v ŠI 25,- 

EUR.  

9. Platba za ubytovanie musí byť uhradená najneskôr do 20-teho dňa predchádzajúceho 

mesiaca.  

10. Ostatné kritéria o prijatí žiaka do ŠI každoročne schvaľuje riaditeľ SŠ a prijímacia komisia.  

Článok III.  

POBYT V ŚKOLSKOM INTERNÁTE A UVOĹŃOVANIE ŹIAKOV ZO  

ŚKOLSKÉHO INTERNÁTU  

  

Podmienky vstupu do školského internátu:  

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom 

COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti 

a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie 

vstúpiť do priestorov školského internátu.  

Pri výskyte týchto príznakov ešte pred nástupom do školského internátu, musí zákonný 

zástupca telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný 

stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školského internátu 

sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým 

žiakom.  

3.1  Pobyt v školskom internáte  

1. Žiak s trvalým pobytom mimo územia SR je povinný sa pred vstupom do ŠI preukázať 

negatívnym Covid testom, nie starším ako 48 hodín.  



 

 

 

2. Pri vstupe do školského internátu sa žiak povinne podrobí vstupnému filtru (bezkontaktným 

odmeraním telesnej teploty) a dezinfekcii rúk, do ŠI vstupuje iba s nasadením ochrany 

tváre.  

3. Pokiaľ žiak príde do ŠI po 3 dňoch, musí priniesť vypísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti a 

podpísané zákonným zástupcom, pokiaľ nedovŕšil plnoletosť.  

4. Žiak počas pobytu v ŠI v školskom roku 2020/2021 používa ochranu tváre všade v 

spoločných priestoroch a pri aktivitách v zmiešaných skupinách, riadi sa pokynmi 

službukonajúceho vychovávateľa.  

5. Žiak má z domu k dispozícii 2 ks rúšok na každý deň a 250 ml dezinfekciu rúk na osobné 

použitie, prípadne ďalšiu osobnú hygienu.   

6. Príchod do ŠI počas školského roka je v nedeľu od 18,00 do 21,00 hod. Písomným 

oznámením môže rodič príchod upraviť na pondelok ráno do 7,30 hod.  

7. Odchod žiakov zo ŠI je v piatok do 15,30 hod.  

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

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

individuálnej vychádzky musí mať súhlas službukonajúceho vychovávateľa.  

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

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

sa ticho,  

- neskorší nástup na vyučovanie alebo odbornú prax.  

11. Vstup do školského internátu je povolený iba ubytovaným žiakom.  

12. Vstup zákonným zástupcom do budovy ŠI je povolený len so súhlasom službukonajúcej 

vychovávateľky .  

13. Do ŠI je prísny zákaz vstupu s bicyklom, kolobežkou alebo korčuľami 

14. Na ubytovanie do ŠI je prísne zakázané priniesť svoj doplnkový nábytok, 

15.  Je dovolené priniesť si svoje posteľné prádlo.   

3.2 Uvoľňovanie žiakov zo školského internátu  

1. Uvoľnenie žiakov zo ŠI je podmienené písomnou alebo telefonickou žiadosťou rodičov, 

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 byť žiak uvoľnený zo ŠI skupinovým vychovávateľom.  

3. Žiak nesmie byť uvoľnený zo ŠI pri aktuálnej 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.  

5. Žiak sa sám odhlasuje zo stravy.  

  



 

 

 

3.3  Povinný odchod  

     

    Školský internát spravidla poskytuje starostlivosť žiakom v dňoch, kedy prebieha 

vyučovanie na školách v súvislosti so školskými vzdelávacími programami a v dňoch, kedy 

prebiehajú aktivity súvisiace so vzdelávacím procesom. Pokiaľ tieto aktivity nevyžadujú 

prítomnosť žiakov, žiaci odchádzajú zo školského internátu na víkend domov.    

 Z prevádzkových dôvodov si Stredná  škola vyhradzuje právo na určenie povinného odchodu 

zo ŠI ( napr. prázdniny, mimoriadne voľno, havária ).   

  

  

Článok IV.  

PRÁVA UBYTOVANÉHO ŹIAKA  

  

Ubytovaný žiak má právo:  

1. Využívať v plnom rozsahu pridelené obývacie priestory s príslušenstvom a ostatné 

priestory v ŠI, ktoré sú určené na výchovnú a záujmovú činnosť, ako napr. klubovne, 

kuchynky, spoločenské miestnosti, posilňovňu a iné zariadenia ŠI.  

2. Umiestňovať v izbách vlastné doplnky je prísne zakázané.   

3. Podieľať sa na výchovno-vzdelávacej činnosti na báze dobrovoľnosti.  

4. Požiadať predsedu Žilinského samosprávneho kraja o zníženie alebo odpustenie 

príspevku na úhradu nákladov spojených s ubytovaním s prihliadnutím na sociálne 

pomery žiaka.   

5. Podávať návrhy a pripomienky ku všetkým otázkam života v ŠI cez skupinového 

vychovávateľa, komisie pre jednotlivé činnosti, prostredníctvom  zástupcu riaditeľa 

vedúceho ŠI.  

6. Prijímať návštevy vo vyhradených priestoroch ( vestibul, spoločenská miestnosť ).  

7. Žiak má právo pozvať rodičov na svoju izbu v čase konania rodičovského združenia, 

počas choroby alebo za iných dôležitých okolností.  

8. V súlade s poriadkom ŠI odchádzať domov v dňoch pracovného pokoja, štátnych 

sviatkov, v čase školských prázdnin a v čase mimo prevádzky ŠI.  

9. Používať so súhlasom vychovávateľa a spolubývajúcich vlastnú normalizovanú 

elektroniku ( rádiomagnetofón, holiaci strojček, sušič na vlasy, stolové lampy, tablety, 

nabíjačky, mobilný telefón alebo notebook ) tak, aby sa neporušovali zásady školského 

poriadku. Normalizovaná elektronika musí byť v súlade s internou smernicou 2/2013 k 

používaniu elektrických spotrebičov.  

10. Na individuálne odhlasovanie sa zo stravy, ak je v súlade s internými opatreniami na 

zabezpečenie plynulého chodu stravovania žiakov ŠI.  

11. Navštevovať kultúrne a športové podujatia v meste s vedomím skupinového 

vychovávateľa.  



 

 

 

12. Žiak má právo na ochranu pred všetkými formami diskriminácie alebo trestania, ktoré 

vyplývajú z postavenia, činnosti, vyjadrených názorov alebo presvedčenia jeho rodičov, 

zákonných zástupcov, alebo členov rodiny.  

13. Žiak má právo na slobodu prejavu, pričom sa jeho názorom, najmä tým, ktoré sa 

dotýkajú jeho osoby, musí venovať patričná pozornosť.  Pritom však musia byť 

rešpektované práva a povesť iných a chránená národná bezpečnosť alebo verejný 

poriadok, verejné zdravie, alebo morálka.   

14. Žiak má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva.   

15. Žiak má právo na ochranu pred telesným alebo duševným násilím, urážaním, 

zneužívaním, zanedbávaním, alebo nedbanlivým zaobchádzaním. Telesné tresty sa 

vylučujú.   

16. Žiak má právo na ochranu pred narkotikami, drogami, alkoholom a psychotropnými 

látkami.   

17. Žiak má právo na to, aby sa všetci zamestnanci voči nemu správali slušne.   

  

Článok V.   

POVINNOSTI UBYTOVANÉHO ŹIAKA  

Žiak je povinný v plnom rozsahu dodržiavať ustanovenia školského poriadku ŠI,               

bezpečnostných opatrení a režimu dňa.   

Povinnosti ubytovaného žiaka v ŠI podľa manuálu MŠ v prípade pandémie Covidu 19:  

• Pri ceste do školy sa žiak riadi aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.   

• Minimalizuje zhromažďovanie sa osôb pred školou, pred školským internátom aj v 

spoločných priestoroch budovy ŠI.   

• Dezinfikuje si ruky pri vstupe do ŠI, do priestorov školskej jedálne, do svojej bunky.  

• Umýva si ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – 

epidemiologickými nariadeniami.   

• Nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školského internátu, okrem svojej izby a 

interných priestorov ŠI, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces, ak nie je určené inak z 

nariadenia ÚVZ SR.   

• V izbe, v ktorej je žiak ubytovaný, často a intenzívne vetrá.  

• Dodržuje režim dňa, rešpektuje školský poriadok ŠI, pokyny vychovávateľa.  

• Pri všetkých aktivitách v rámci výchovnej skupiny, nosí rúško.  

• Dodržiava hygienické pravidlá pri kašľaní a kýchaní.   

• Vykonáva dezinfekciu dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré v 

izbe používa jedenkrát denne (napr. kľučky dverí), rešpektuje pokyny službukonajúceho 

vychovávateľa.   



 

 

 

• Smetný kôš v chodbičke bunky nechytá holými rukami pri zahadzovaní odpadu.  

• Rešpektuje časový harmonogram výdaju jedál raňajok, obedov, večerí, s ktorým bude žiak 

oboznámený po príchode do ŠI.  

• Žiak si sám jedlo a pitie nedokladá na tácku, rešpektuje pokyny službukonajúceho 

personálu v školskej jedálni a dodržuje vyznačený odstup.  

• V prípade dôvodného podozrenia akútnych príznakov koronavírusu – náhla zvýšená teplota 

alebo respiračné problémy u žiaka, môže mu byť vykonaný test na prítomnosť Covid – 19 

v organizme. Test je žiakovi aplikovaný z krvi, za prítomnosti službukonajúceho 

vychovávateľa, po predchádzajúcom telefonickom dohovore so zákonným zástupcom 

žiaka. O výsledku testu bude ihneď informovaný zákonný zástupca žiaka a spísaný protokol 

o priebehu testovania.  

Ubytovaný žiak v ŠI je povinný:  

1. Šetrne zaobchádzať so zariadením ŠI, nepresúvať svojvoľne nábytok  a v prípade jeho 

poškodenia škody uhradiť na vlastné náklady. Obzvlášť v izbách, ktoré sú vybavené 

novým zariadením svojím písomným súhlasom potvrdiť, že akékoľvek poškodenie 

zavinené z neopatrnosti, alebo úmyselne žiak v plnej miere uhradí. Na začiatku 

školského roka izbu prevezme a jej skutočný stav vychovávateľ po kontrole zaznamená 

v preberacom protokole, ktorý je súčasťou školského poriadku.  

2. V zmysle Zásad MŠ SR č. 17224/1980 sa žiak denne a týždenne zúčastňuje na 

upratovaní, stará sa o estetickú úpravu obývacích priestorov, vykonáva úlohy súvisiace 

s udržiavaním životného prostredia, podieľa sa na úprave bezprostredného okolia ŠI. 

Pokiaľ tieto povinnosti žiak zanedbáva sústavne je to dôvodom na uloženie výchovného 

opatrenie.  

3. Bunku pri odchode uzamkne, kľúč odovzdá službukonajúcej vychovávateľke  

4. Pri preberaní cennej pošty a balíkov na vrátnici sa žiak preukáže osobným preukazom 

5. Žiak je povinný na vyzvanie vychovávateľa umožniť kontrolu čistoty a poriadku 

osobných vecí za jeho prítomnosti.  

6. Žiaci musia dodržiavať čas priepustiek, resp. čas návratu z rôznych podujatí, návštev a 

pod. Pobyt inde, ako žiak uviedol vychovávateľovi, je vážne porušenie školského 

poriadku ŠI.  

7. Žiaci  sa musia medzi sebou slušne správať, takisto aj voči všetkým zamestnancom ŠI.  

8. Žiaci starší ako 18 rokov sa musia podriadiť školskému poriadku ŠI, v ktorom bývajú.   

9. Žiak dodržiava rady a pokyny vychovávateľa pri riešení situácií, ktoré nie sú uvedené 

konkrétne v právach a povinnostiach žiakov.  

10. Dodržiava zásady spoločenského správania a mravnosti, preto sa v ŠI žiakom zakazuje: 

šikanovanie, fajčenie, požívanie alkoholu a drog, prechovávanie pornografickej 

literatúry či filmu a ich propagovanie medzi žiakmi. Akékoľvek porušovanie týchto 

mravných zásad (ako i ich náznaky)  je žiak povinný oznámiť skupinovému 



 

 

 

vychovávateľovi. Ak je podozrenie, že žiak požil alkohol alebo drogu, je povinný riadiť 

sa pokynmi uvedenými v dodatku č.1.   

11. Riadi sa zásadami bezpečnostných a protipožiarnych opatrení. Preto sa žiakom 

zakazuje: manipulovať s elektroinštaláciou, ničiť informačné tabule, hasiace prístroje, 

prechovávať a používať tzv. zábavnú pyrotechniku, chemikálie, akékoľvek zbrane, ako 

i predmety, ktoré môžu ohroziť vlastnú bezpečnosť alebo bezpečnosť iných žiakov. 

Žehličku smie žiak používať len vo vyhradených priestoroch. Pri používaní  vysávača 

je žiak povinný riadiť sa pokynmi o obsluhe elektrospotrebičov.  

12. Používanie vlastných spotrebičov v bunkách je zakázané. Výnimku tvoria spotrebiče 

spoplatnené, evidované a riadne skontrolované zamestnancom ŠI. Ak má žiak zdravotné 

ťažkosti vyžadujúce si individuálne stravovanie a špecifickú prípravu jedla po zvážení 

okolností je žiakovi umožnené držať spotrebič v kuchynke na podlaží bez poplatku.   

13. Dodržiava zásady cestnej premávky. Žiakom sa neodporúča používať cestovanie 

autostopom a používať vlastné motorové vozidlo.  

14. Žiak, ktorý vlastní motorové vozidlo a na jeho parkovanie využíva priestor pred ŠI musí 

plne rešpektovať bezpečnosť a pravidlá cestnej premávky pri vjazde, výjazde a 

parkovaní tak, aby v nijakej miere neohrozil vozidlá a chodcov prítomných na 

parkovisku. Používanie motorového vozidla nesmie rušiť ostatných žiakov v čase štúdia 

a samotný žiak čas určený na štúdium v ŠI nesmie využívať na svojvoľné opustenie 

budovy za účelom použitia motorového vozidla, ak o tom vychovávateľa neoboznámi 

a samotný vychovávateľ nevyhodnotí situáciu ako mimoriadnu a nedá na túto aktivitu 

súhlas.   

15. Žiak ubytovaný v ŠI má vlastniť funkčnú baterku.  

16. Žiakom sa neodporúča prechovávať v ŠI väčšiu sumu peňazí a cenné veci. Ak tak 

urobia, musia si ich uložiť do trezoru u vychovávateľa.   

17. Žiakom sa zakazuje akékoľvek lepenie a pribíjanie plagátov na steny a nábytok.  

18. Žiakom sa zakazuje šmýkať sa, kĺzať a sadať na zábradlie a držadlá všetkých schodíšť.  

19. Žiakom sa zakazuje prenášať nábytok a stoličky po iných poschodiach    

20. Akúkoľvek svoju neprítomnosť je žiak povinný nahlásiť vychovávateľovi.   

21. Žiak dodržiava požiarno-poplachové smernice, evakuačný plán ŠI, v prípade ohrozenia 

sa nimi riadi.  

22. Dodržiava osobnú hygienu, hygienu stravovania, hygienu prostredia.  

23. Ak je žiak vypísaný zo zdravotných dôvodov lekárom a nezúčastňuje sa vyučovania  

odchádza do domáceho liečenia. Zdržiavanie sa v priestoroch ŠI z dôvodu nevoľnosti, 

alebo iných zdravotných ťažkostí je zakázané.  

      V prípade porušenia ktoréhokoľvek opatrenia nesie žiak osobnú zodpovednosť.   

24. Žiakom sa nepovoľujú cez týždeň súkromné brigády. Ak rodič o to písomne požiada 

riaditeľa školy, môže mu riaditeľ  brigádu povoliť, ale z brigády je žiak povinný vrátiť 

sa najneskôr do 21:00 hod. Za účelom brigády nie je žiakom povolené zostávať v ŠI 

počas víkendov.  



 

 

 

25. Ak nastanú na začiatku školského roka (prípadne aj v jeho priebehu) pri ubytovávaní 

žiakov nejaké organizačné zmeny, žiak ich musí  a je povinný v záujme dodržania istých 

zásad rešpektovať.  

26. Ak sa počas školského roka zníži stav žiakov v školskom internáte, žiaci budú podľa 

potreby a možností presunutí na voľné miesta. Presuny sa môžu uskutočňovať medzi 

výchovnými skupinami a poschodiami.   

27. Nezáleží na tom, či je žiak heterosexuálne alebo homosexuálne orientovaný , musí 

dodržiavať pravidlá školského poriadku ŠI a s partnermi (partnerkami) nesmú bývať 

spoločne na izbe a stretávanie v ubytovacích priestoroch musia nahlásiť 

vychovávateľovi, Za opakovane nedodržiavanie tohto pravidla môže byť žiak vylúčený 

zo ŠI.  

28. Žiaci sú povinní vynášať smeti z izieb sami. Dbať na to, aby sa krabice a iné obaly 

nekopili a priebežne ich vynášať do vopred určených zberných nádob.  

29. Ak žiak v školskom internáte neprespáva a nemá na to vážne  dôvody,  opakovane v 

trvalých súvislých lehotách v mesiaci je neprítomný, vyučovanie navštevuje riadne a 

platí za ubytovanie, napriek tomu môže byť zo školského internátu vylúčený vzhľadom 

na nedostatok času na výchovu, ktorou sa zaväzuje internát prijatím žiaka. Toto 

správanie nie je na prospech etickým, morálnym, spoločenským a mravným zásadám 

výchovy, ktoré v školskom internáte žiakom vštepujeme.   

30. Informovať o skutočnom zdravotnom stave obzvlášť v prípadoch vyžadujúcich si 

mimoriadnu, odbornú starostlivosť o osobné fyzické a mentálne zdravie žiaka. 

Organizácia nie je schopná zabezpečiť v čase priamej výchovnej činnosti  adekvátnu 

starostlivosť na odbornej úrovni.  

  

  

Článok VI.  

VÝCHOVNÉ OPATRENIA  

  

Školský internát sa riadi Metodickým usmernením č. 12/2010-R zo 4. júna 2010 o uložení 

opatrení vo výchove žiakom stredných škôl v školských internátoch.  

   

6.1 Opatrenia vo výchove, ktoré je možno žiakovi uložiť, je:  

a) pochvala,  

b) iné ocenenie  

c) napomenutie,  

d) pokarhanie,  

e) podmienečné vylúčenie,  

f) vylúčenie.  

 

  



 

 

 

6.2 Osoby oprávnené uložiť opatrenie vo výchove sú:  

  

1) Vychovávateľ, vedúci vychovávateľ 

2)  Riaditeľ spojenej školy môže  uložiť opatrenie vo výchove podľa čl. VI.  Školského 

poriadku bod 6.1  písm. a) až d). Riaditeľ SŠ môže uložiť všetky opatrenia vo výchove 

podľa čl. VI. ods. 6.1. od a) až f).  

  

3) Vedúci vychovávateľ a riaditeľ Spojenej školy uložia opatrenie vo výchove na návrh 

vychovávateľa alebo po prerokovaní  s vychovávateľom.  

  

4) O uložení podmienečného vylúčenia alebo vylúčenia zo ŠI rozhoduje riaditeľ SŠ po 

prerokovaní v pedagogickej rade.  

  

6.3 Postup o uložení opatrenia vo výchove  

  

1) Pochvalu možno žiakovi uložiť za vzorné správanie, vzorné plnenie povinností, 

mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, všeobecné prospešné správanie, ktoré pozitívne 

ovplyvňuje sociálne vzťahy vo výchovnej skupine a v školskom internáte.  

  

2) Iné ocenenie možno žiakovi uložiť v osobitne  odôvodnených prípadoch za záslužný čin 

alebo statočný čin.  

  

3) Napomenutie alebo pokarhanie možno žiakovi uložiť za menej závažné alebo 

závažnejšie porušenie školského poriadku školského internátu, morálnych noriem, zásad 

spolunažívania a činnosti vo výchovnej skupine a v školskom internáte  

  

4) Podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie možno žiakovi uložiť za závažne alebo 

opakované porušovania školského poriadku školského internátu, morálnych noriem, zásad 

spolunažívania a činností, ktoré narúšajú spolunažívanie vo výchovnej skupine alebo v 

internáte.  

  

5) Za mimoriadne závažné porušenie školského poriadku, ľudských práv a základných 

slobôd alebo za konanie, ktoré napĺňa znaky trestného činu, možno žiakovi uložiť vylúčenie aj 

bez predchádzajúceho podmienečného vylúčenia.  

  

6) Konanie žiaka, za ktoré mu môže byť uložené podmienečné vylúčenie, alebo vylúčenie, 

je potrebné objektívne prešetriť. Prešetrenie sa uskutoční za osobnej účasti žiaka a jeho 

zákonného zástupcu, vychovávateľa a riaditeľa školy (prípadne zástupcu riaditeľa). O 

prešetrení konania žiaka sa vyhotoví písomný záznam.  

  



 

 

 

7) Súčasťou rozhodnutia o uložení podmienečného vylúčenia je aj určenie skúšobnej 

lehoty. Ak sa podmienečne vylúčený žiak počas skúšobnej lehoty nedopustí konania, za ktoré 

mu možno uložiť napomenutie alebo pokarhanie, po uplynutí skúšobnej lehoty sa od vylúčenia 

upustí. Ak sa žiak počas skúšobnej lehoty takého konania dopustí, bude zo školského internátu 

vylúčený. Písomne rozhodnutie o podmienečnom vylúčení a písomné rozhodnutie o vylúčení 

žiaka sa doručí zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi.  

  

 

6.4 Spoločné ustanovenia  

  

1. Žiakovi možno súčasne uložiť len jedno opatrenie vo výchove.  

2. Opatrenia vo výchove sa žiakovi oznamujú na zhromaždení výchovnej skupiny alebo na 

zhromaždení školského internátu.  

3. Iné ocenenie a pokarhanie sa oznamuje aj písomne, pričom ak ide o neplnoletého žiaka, o 

uložení tohto opatrenia vo výchove sa písomne upovedomí aj jeho zákonný zástupca.  

4. Opatrenie vo výchove sa zaznamenáva do osobného spisu žiaka.  

  

  

  

  

6.5  Výchovné opatrenia pri zistení požitia návykových látok  

  

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

školského zariadenia alebo iný zodpovedný pedagogický zamestnanec (zástupca riaditeľa pre 

VMV, vychovávateľ v hlavnej službe) kontaktuje príslušný  útvar policajného zboru a v prípade 

ohrozenia života žiaka aj zdravotníkov, ktorí disponujú prostriedkami zodpovedajúcimi na 

zisťovanie alkoholu a požitia inej návykovej látky a majú na túto činnosť zo zákona aj 

oprávnenie. V prípade, ak sa požitie alkoholu, resp. nelegálnej látky potvrdí, riaditeľ Spojenej 

 školy postupuje podľa § 5 ods. 10 zákona č. 596/2003 Z. z.  

  

V zmysle Zákona č. 214 /2009 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov z 

29. apríla 2009 vyplýva:  

  

ČL. I. § 2 ods. 2  

Osoby maloleté do 15 rokov a mladistvé do 18 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje alebo 

iné návykové látky a sú povinné podrobiť sa orientačnej dychovej skúške alebo orientačnému 

vyšetreniu testovacím prístrojom na zistenie omamných alebo psychotropných látok.      ods. 3  

Osoby maloleté do 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 

21. hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.  

 § 12 ods. 2  



 

 

 

Za porušenie zákazu v § 2 ods. 2 a ods. 3 maloletou osobou môže obec uložiť zákonnému 

zástupcovi maloletého pokutu do výšky 33 €.     ods. 3 Za porušenie zákazu v § 2 ods. 2 

mladistvou osobou do 18 rokov  uloží jej obec pokarhanie. V odôvodnených prípadoch  uloží 

aj zákaz navštevovať verejne prístupné miesta a miestnosti, v ktorých sa podávajú alkoholické 

nápoje.       ods. 5  

Na rozhodovanie o pokutách a na ukladanie sankcií podľa odseku 3 sa vzťahujú všeobecné 

predpisy o správnom konaní, miestne príslušná je obec podľa trvalého pobytu maloletého alebo 

mladistvého.   

  

Čl. 2 § 5 ods. 10  

Riaditeľ a ostatní vedúci pedagogickí zamestnanci sú povinní oznámiť obci požitie 

alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky osobou maloletou ako 15 rokov alebo 

mladistvou do 18 rokov.  

  

Ostatní vedúci pedagogickí zamestnanci,  zástupkyňa riaditeľky Strednej športovej školy a 

príslušný vychovávateľ v hlavnej službe.  

  

6.5.1 Fajčenie  

  

1. Pošle sa oznam o spáchaní priestupku zákonnému zástupcovi.  

2. Priestupok sa prerokuje na pedagogickej rade a uloží sa výchovné opatrenie podľa      

zákona č. 245/2008 Z. z. ( to znamená, že pri 4 porušení zákazu fajčenia môže byť 

žiak     vylúčený zo školského internátu. 3.  Rodičom sa oznámi sankcia za porušenie 

zákazu fajčenia.  

4.  Škola môže uplatniť postup aj na základe zákona o ochrane nefajčiarov, to znamená,       

 

že ide o priestupok § 11 odsek 1 písmeno c) zákona č. 377/ 2004 Z. z. – upovedomí o tom      
inšpekciu práce.  

  

6.5.2 Stav ťažkej intoxikácie návykovými látkami  

  

V prípade, že žiak sa správa neprimerane, poškodzuje majetok, je agresívny, javí známky ťažkej 

intoxikácie a v prípade ohrozenia života, je vychovávateľ ŠI povinný konať priamo a 

zabezpečiť zdravotnícke ošetrenie – bezodkladne volá lekársku pomoc podľa zákona č. 

576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.  

  

  

6.5.3 Podozrenie na prechovávanie a užívanie nelegálnych návykových látok  

  



 

 

 

1. Školský internát má v školskom poriadku jasne vymedzený zákaz užívať, 

prechovávať      a predávať drogy v školskom zariadení, v areáli školského zariadenia a byť 

pod vplyvom       návykovej látky.  

2. Vedenie školského internátu má písomný súhlas rodičov vyzvať žiaka k lekárskemu      
vyšetreniu, ak je podozrivý z užívania návykovej látky.  

  

Postup:  

  

1. Žiaka, ktorý je podozrivý z užívania návykovej látky, vyzve službukonajúci 

vychovávateľ  k lekárskemu vyšetreniu.  

2. V prípade odmietnutia, upovedomí službukonajúci vychovávateľ žiaka o možnosti 

zavolať políciu, pretože pácha       priestupok. Polícia môže žiaka odviesť, túto skutočnosť musí 

oznámi zákonnému       zástupcovi.  

3. O situácii spíše službukonajúci vychovávateľ zápisnicu, ktorej kópia sa pošle 

zákonnému zástupcovi.  

4. V prípade pozitívneho výsledku sa prerokuje priestupok na pedagogickej rade a uložia 

sa     výchovné opatrenia podľa zákona č. 245/2008 Z. z., ktoré sa pošlú zákonnému zástupcovi.   

            

Článok VII.  

ORGANIZÁCIA ŽIVOTA ŽIAKOV V ŠKOLSKOM INTERNÁTE  

  

7.1  Ubytovanie žiakov  

  

1.1  Na základe písomnej žiadosti o ubytovanie v ŠI, ktorú podáva zákonný zástupca žiaka (         

žiak, ak je starší ako 18 rokov), riaditeľka SŠŠ rozhoduje o prijatí/neprijatí písomným         

rozhodnutím. Prijatie platí na jeden školský rok.  

1.2 Každý žiak je pri ubytovaní začlenený do výchovnej skupiny a je mu pridelené miesto     v 

izbe.   

1.3 Ubytovanie žiaka v ŠI v priebehu šk. roku sa ukončí.  

- na písomnú žiadosť zákonného zástupcu žiaka ( žiaka, ak dovŕšil 18 rokov ),  

- na odporučenie lekára s ohľadom na zdravotný stav žiaka,  

- keď zákonný zástupca ( alebo žiak, starší ako 18 rokov ), nezaplatí stanovenú úhradu 

nákladov spojených s ubytovaním a stravovaním v určenom čase, t. j. keď mešká viac 

ako jeden mesiac,  

1.4 Vylúčiť žiaka zo ŠI v priebehu školského roka môže riaditeľka školy pre hrubé 

porušenie  školského poriadku ŠI.  

1.5 Právo na ubytovanie zanikne, ak žiak prestal byť žiakom strednej školy alebo 

prerušil        štúdium.  

1.6 Na základe článku 2 bodu 2 Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského         

samosprávneho kraja číslo 50/2018 o určovaní výšky mesačného príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte, určil 



 

 

 

predseda  Žilinského samosprávneho kraja s účinnosťou od 01.09. 2022 pre Školský 

internát, Hattalova 471, 02743 Nižná výšku mesačného príspevku na čiastočnú 

úhradu  nákladov spojených s ubytovaním v ŠI  25,- EUR.  

1.7 Platba za ubytovanie musí byť uhradená najneskôr do 20-teho dňa 

predchádzajúceho        mesiaca.   

7.2  Ukončenie ubytovania  

  

  Dôvod ukončenia ubytovania      Vysťahovanie zo ŠI  

1. predčasné ukončenie štúdia na strednej škole     -  

2. na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu  

ráno v deň ukončenia štúdia  

    (žiaka ak dovŕšil 18 rokov)        -  v deň určený v žiadosti  

3. na odporučenie lekára s ohľadom na zdravotný       

    stav žiaka             -  

4. vylúčenie zo ŠI pre hrubé porušenie školského  

v deň určený v odporúčaní  

    poriadku ŠI             -  v deň nadobudnutia platnosti   

5. jeden mesiac nezaplatený poplatok za ubytovanie -   prvý deň nasledujúceho mesiaca  

6. ukončenie školského roka         -   ráno v posledný deň škol. Roka  

7. ukončenie štúdia na škole         -  ráno v deň zloženia maturitnej  

Skúšky  

  

Pred vysťahovaním je ubytovaný povinný:  

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

odstrániť ním vzniknuté záväzky,  

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

- odovzdať izbu skupinovému vychovávateľovi podpisom v preberacieho protokolu,  

- odovzdať kľúč od izby na vrátnici.  

  

7.3  Stravovanie žiakov v ŠI  

  

Pre účely prihlasovania a odhlasovania žiakov zo stravy a platenie stravy platia v ŠI tieto 

zásady:  

  

A Prihlasovanie a odhlasovanie stravy  

  

Pred začiatkom mesiaca sú žiaci prihlásení na stravu hromadne (ak majú zaplatené),    

V priebehu mesiaca sa žiaci prihlasujú aj odhlasujú cez edupage.   

- počas pobytu v internáte sú povinní sa stravovať  

- môžu si odhlásiť celodennú stravu v prípade choroby a neprítomnosti  

- na stravu sa môžu prihlásiť iba vtedy, ak majú na svojom kredite dostatok 

finančných prostriedkov,  



 

 

 

- prihlásiť/odhlásiť stravu aj  si môžu žiaci najneskôr deň vopred do 14,00 hod. 

Platenie stravy  

 

-    platby za stravu musia byť uhradené najneskôr do 20-teho dňa predchádzajúceho mesiaca  

- platby na počítačové konto žiaka sa pripisujú denne podľa výpisu z banky  

- údaje k platbe budú žiakom dané k dispozícii pri príchode do ŠI  

- výšku poplatku za stravu podľa kategórií stravníkov na čiastočnú úhradu nákladov a 

podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je samosprávny kraj, určil        

zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením v zmysle zákona číslo 50/2018  

7 Režim dňa. 

6, 30      Budíček  

6, 30  -     7, 00 Osobná hygiena 

7, 00  -     7, 15 Raňajky 

7, 15 -      7, 30       Upratanie izieb 

7, 45                       Odchod na vyučovanie 

7, 50  -   15, 00 Vyučovanie 

12, 00  -   13, 30 Obed 

   13, 30  -   16, 00 Osobné voľno, záujmové aktivity v telocvični, posilňovni,    

                                        relaxácia, vychádzky, VVČ                               

   16, 00  -   17, 00 Štúdium 

   17, 00  -   17, 30 Večera 

   17, 30  -   20, 00 Záujmové aktivity, individuálne vychádzky, VVČ 

   20, 00  -   21, 00 Štúdium 

   21, 00  -   22, 00          Osobná hygiena, večierka  

   22, 00       Nočný kľud 

 

Individuálne vychádzky pre žiakov:  

   Letný čas –  1. a 2. roč. do 19, 30 hod. 3. a 4. roč. do 20, 00 hod. 

   Zimný čas – 1. a 2. roč. do 19, 00 hod. 3. a 4. roč. do 19, 30 hod. 

 

Ak majú žiaci prax popoludní, riadia sa nasledovným programom: 

6,30    Budíček 

   6, 30   -   7, 00         Osobná hygiena 

   7, 00   -   7, 15         Raňajky 

   7, 30   -   8, 00         Upratanie izby 

   8, 00    -  10, 00       Štúdium  

  10, 00   -  12, 00       Osobné voľno. Zamestnanie podľa individuálnych záujmov 

  12, 00   -   13, 00      Obed 

  13, 00                      Odchod na odborný výcvik 

  Príchod žiakov v nedeľu od rodičov je povolený do 21, 00 hod. 



 

 

 

 

   

7.5  Výchovno-vzdelávacia činnosť  

  

1. Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠI je realizovaná na základe vypracovaného  

výchovného programu, z ktorého vychádzajú ponuky záujmových aktivít.  

2. S ubytovanými žiakmi ju vykonávajú vychovávatelia podľa výchovného programu ŠI  

v čase mimo vyučovania primerane veku, záujmom, potrebám a schopnostiam žiakov.  

3. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa zameriava na všestrannú pomoc žiakom pri ich 

príprave na vyučovanie, formovanie aktívneho postoja žiakov k sebavzdelávaniu a 

sebavýchove, uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov, na rozvíjanie nadania, 

špecifických schopností a tvorivosti, na aktívne využívanie voľného času, oddych a 

relaxáciu.  

4. Základnou organizačnou jednotkou výchovno-vzdelávacej práce so žiakmi v ŠI je 

výchovná skupina. Žiaci sú do nej začlenení s prihliadnutím na školu, odbor, ročník, 

príp. individuálne požiadavky.  

5. Na vedenie výchovnej skupiny je určený vychovávateľ.  

6. Vychovávateľ podľa rozpisu zmien vykonáva dozor v ŠI a výchovno-vzdelávacie 

aktivity.  

7. Počas dozoru sleduje vychovávateľ správanie žiakov, najmä bezpečnosť, dodržiavanie 

školského poriadku ŠI a pod. V prípadne potreby pomáha žiakom odstrániť ich 

problémy. Zistené priestupky žiakov okamžite rieši na mieste. Závažnejšie priestupky 

rieši v spolupráci so skupinovým vychovávateľom a na pedagogickej rade.  

8. Výchovno-vzdelávaciu činnosť ( vrátane záujmovej ) so žiakmi vychovávatelia 

realizujú v zmysle ich pracovných náplní a podľa plánov práce.  

9. Výchovná skupina sa riadi režimom dňa. V prípade potreby je tento možné skupinovým 

vychovávateľom krátkodobo prispôsobiť aktuálnej situácii.   

  

  

7.6  Zásady svojpomocnej činnosti  

                                                                                       

     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 bezpečnosti, hygieny 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 oznamuje  

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

podlahu a ostatný inventár v izbe ako aj v ostatných miestnostiach.  

  

     Kontrolu čistoty a poriadku izieb, ako aj okolia ŠI, vykonáva vychovávateľ denne a 

nedostatky zaznamenáva do hárkov čistoty na izbách.  

  

 

   

7.9   Osobné voľno žiakov  

  

1. 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, športu, kultúre, hudbe a podobne.  

2. Osobné voľno je časovo vymedzené v režime dňa, ktorý tvorí prílohu č. 1.  

3. Vychovávatelia v čase osobného voľna organizujú podujatia s výchovnými skupinami. 

Výchovno-vzdelávacie aktivity naplánované v jednotlivých cykloch, výchovné kurzy, 

vedú záujmové krúžky, uskutočňujú prípravu a samotnú realizáciu celointernátnych a 

skupinových podujatí – celointernátne súťaže: vedomostné, kultúrne a športové. 1x do 

mesiaca alebo podľa potreby zorganizujú skupinovú komunitu.  

4. Každý štvrtok žiaci vykonávajú týždenné upratovanie buniek a izieb, podľa rozpisu 

jarné a jesenné upratovanie okolia ŠI.  

5. Žiaci si 1x do mesiaca vymenia posteľnú bielizeň. 

 

      

  

 



 

 

 

Článok VIII.  

ZDRAVOTNÉ, HYGIENICKÉ A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A ZÁSADY  

  

8.1  Zdravotné opatrenia  

        Do ŠI môže byť prijatý žiak, ktorého zdravotný stav kolektívne ubytovanie nevylučuje a 

vyhovujú mu podmienky v ŠI. Školský internát nie je personálne ani materiálne vybavený pre 

pomoc žiakov so špecifickými chorobami.  

        ŠI vytvára optimálne podmienky pre zdravý vývoj ubytovaných žiakov, riadi sa záväznými 

hygienickými predpismi a pokynmi. Ak žiak ochorie, službukonajúci vychovávateľ mu zmeria 

teplotu a rozhodne o ďalšom postupe, zapíše stav chorého žiaka v dennom hlásení, zaznačí 

úkon, ktorý bol vykonaný, aké lieky mu boli podané, telefonicky oznámi rodičom stav dieťaťa 

a dohodne s nimi  bezpečný odchod žiaka do domáceho liečenia. Dbá, aby o tejto správe bol 

vykonaný záznam.  

  

Pri podozrení na ochorenie Covid-19:  

✓ Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom 

COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata 

chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov 

školského internátu.   

✓ Ak žiak v priebehu dňa - na vyučovaní vykazuje niektorý z možných príznakov COVID19, 

bezodkladne si nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti v 

škole, ktorú navštevuje a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne 

vyzdvihnú.   

✓ Stredná škola nesmie poslať žiaka s príznakmi Covid-19 z vyučovania do školského 

internátu! Pokiaľ tak urobí, školský internát upovedomí RÚVZ a zriaďovateľa.  

  

8.2  Hygienické opatrenia  

  

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

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

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

Žiaci sú povinní:  

- v priestoroch ŠI sa pohybovať prezutí,  

- 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 kultúrnom podujatí ...),  

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

- dbať o to, aby nedochádzalo k úmyselnému znečisteniu kúpeľne a WC, schodišťa, chodieb, 

školskej jedálne, alebo iných priestoroch ŠI,  



 

 

 

- 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,  

- každý deň si vetrať izbu,  

- si 1 x mesačne vymeniť posteľnú bielizeň. Posteľná bielizeň bude vymenená v určený deň 

a počas výmeny bielizne bude robená fyzická kontrola poškodeného prádla. Spôsobená 

škoda bude posúdená a zosobnená žiakovi vychovávateľom po stanovení výšky škody 

skladníčkou prádla,  

- 1 x týždenne si upratať izbu a spoločný priestor bunky. Umyť zem, zotrieť prach na stole, 

parapete, poličke. Denne triediť odpad.   

- najmenej 2x v školskom roku povinne zúčastňujú čistenia okolia školského internátu,  

podľa rozpisu, ktorý im oznámi vychovávateľ.  

  

8.3  Bezpečnostné opatrenia  

         

     Žiaci musia byť oboznámení na začiatku školského roka s bezpečnostnými predpismi o 

bezpečnosti  a ochrane  zdravia  pri  práci,  s požiarnym,  poplachovým 

 štatútom.  

Vychovávatelia vedú o poučení a opakovanom poučení žiakov príslušný záznam.  

Platí:  

- žiaci počas práce musia mať zabezpečený odborný pedagogický dozor,  

- 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:  

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

- Pre prvú pomoc sa použije materiál z lekárničky umiestnenej v pracovni vychovávateľa 

alebo z vrátnice ŠI.  

- Úraz zapísať do Knihy drobných poranení a úrazov. Úraz hlásiť bezpečnostnému 

technikovi.  

  

  

V Nižnej 01. 09. 2022                   

  

              

              Ing. Roman Javorek                                                                                                       

riaditeľ Spojenej školy 

                                                                                               



 

 

 

  

  

 Príloha č. 1  

 

  

Preberací protokol o prevzatí a odovzdaní internátnej izby.      
Tento protokol je súčasťou školského poriadku, ktorý záväzným dokumentom a jeho rešpektovanie je 

nevyhnutnou podmienkou pre ubytovanie v školskom internáte.     
Pomáha chrániť majetok a uľahčuje kontrolu pri evidencii na konci ubytovacieho obdobia.  

  

Číslo izby/poschodie/trakt......................................  
  

Preberajúci subjekt :   

  

Predmety prebratia a ich popis :  

  

  

  

  

  

  

Poznámky:   

  

  

  

  

  

  

  
..........................................................                                   ...............................................................................  
podpis zástupcu odovzdávajúcej strany                         podpis zástupcu preberajúcej strany  
( vychovávateľ)                                                                     (ubytovaní žiaci)   

  

  

  

  

  

V ............................ ,                                      dňa ................................  

                                                                                     

  

 



 

 

 

V záujme zachovania bezpečnosti a zdravia žiakov ubytovaných v priestoroch ŠI sú všetci 

žiaci povinní dodržiavať nasledovné bezpečnostné predpisy.   

      Za porušenie ktoréhokoľvek opatrenia nesie žiak osobnú zodpovednosť a bude voči 

nemu vyvodené výchovné opatrenie.    

  

Ubytovaní žiaci sú povinní:   

  

1. Dodržiavať ustanovenia školského poriadku ŠI a pokyny výchovných pracovníkov.  

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

protipožiarne predpisy.  

3. Cestou do školy a počas vychádzok sa správať slušne, dodržiavať pravidlá cestnej 

premávky a bezpečnostné predpisy.  V čase osobného voľna zdržiavať sa iba v meste 

ŠI – v Nižnej (odchod z mesta môže povoliť len príslušný vychovávateľ na základe 

priepustky a po konzultácii so zákonným zástupcom žiaka).  

4. Oznámiť vopred príslušnému vychovávateľovi, ak sa v nedeľu nemôže z vážnych 

dôvodov dostaviť do ŠI do 21 hod. V prípade, že žiak pre chorobu a iné vážne 

nepredvídané príčiny nemôže prísť do ŠI, oznámi to telefonicky.   

5. Pri spoločensko-užitočnej práci a svojpomocnom zlepšovaní životného prostredia riadiť 

sa pokynmi vychovávateľov a príslušnými predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia 

pri práci, ktorú vykonávajú (uložené práce musia byť v súlade s právnymi predpismi o 

pracovných podmienkach mladistvých).  

6. Žehliť len vo vyhradených priestoroch ŠI žehličkami ŠI. Žiak, ktorý preberie žehličku, 

zodpovedá za bezpečnosť vo vyhradenom priestore na to určenom ( kuchynky).  

7. Vysávač na koberce počas upratovania používať podľa pokynov vychovávateľa.  

 

   

Ubytovaným žiakom sa nepovoľuje:   

  

1. Fajčiť v celom areáli ŠI- Zbierka zákonov č. 87/2009 zo 17. februára 2009, ktorým 

sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov, donášať a piť 

alkoholické nápoje, požívať toxické látky, šikanovať.  

2. Používať vlastné elektrické spotrebiče (s výnimkou holiacich strojčekov, sušičov 

vlasov, kulmy vo vyhradenom priestore a  rádiomagnetofónov v čase osobného voľna).  

Notebooky len na vlastnú zodpovednosť, v prípade straty si žiak nemôže uplatňovať 

nárok na vyšetrovanie tejto krádeže ani na odškodnenie.  

3. Zasahovať do inštalácie akéhokoľvek druhu, manipulovať s hasiacimi prístrojmi a 

hydrantmi, poškodzovať výstražné a informačné tabuľky. Zistené nedostatky na týchto 

zariadeniach ihneď hlásiť príslušnému vychovávateľovi.  

4. Manipulovať s televíznymi prijímačmi.   



 

 

 

5. Prechovávať akékoľvek strelné a bodné zbrane, výbušniny, náboje a chemikálie, 

manipulovať s otvoreným ohňom a inými predmetmi a látkami, ktoré by mohli ohroziť 

vlastnú bezpečnosť i bezpečnosť spolubývajúcich.  

6. Prechovávať cenné predmety a peniaze. Hodnota peňazí nesmie prekročiť sumu 20 

EUR. ŠI neručí za stratu cenných predmetov a peňazí.  

7. Vyhadzovať z okien fľaše, konzervy, odpadky, igelitové vrecká, vylievať vodu, 

znečisťovať okolie ŠI.  

8. Kopať a hádzať loptu a iné predmety na izbách a chodbách, naháňať sa, vzájomne 

zápasiť, vyvolávať roztržky, pľuvať na podlahy, z okien. 

9. Kúpať sa v letnom období v  rieke bez pedagogického dozoru.  

10. Zamykať sa (zvnútra) v izbách a v kúpeľniach.  

11. Vzájomné návštevy chlapcov a dievčat na izbách a chodbách bez povolenia 

službukonajúceho vychovávateľa.  

12. Sadať na zábradlie schodišťa v ŠI.  

13. Používať kolieskové korčule a skejtbordy v ŠI, mimo budovy ŠI len na vlastnú 

zodpovednosť a nebezpečie.  

14. Chovať a nosiť do ŠI akékoľvek zvieratá.  

15. V ŠI je zakázané vykonávať rôzne druhy tetovania  a nastreľovanie piercingov.   

16. Je prísne zakázané vyhotovovať video záznamy a fotografie dehonestujúce osoby 

ubytované v školskom internáte za účelom zverejňovania vyhotovených záznamov na 

sociálnych sieťach alebo iných verejných médiách. Tiež sa zakazuje dehonestovať 

týmto spôsobom budovu, priestory a okolie školského internátu.   

17. Za hrubé porušenie školského poriadku sa považujú všetky formy kyberšikany 

realizované prostredníctvom internetu, sociálnych sieti, informačných a 

komunikačných technológii, mailov a sms.   

18. Pokiaľ žiak spôsobí majetkovú škodu školskému internátu Strednej športovej školy, 

svojvoľným alebo nedbanlivým konaním, bude musieť zákonný zástupca žiaka 

(plnoletý žiak) spôsobenú škodu uhradiť v plnej výške.  Výška spôsobenej škody bude 

vyčíslená na základe inventára – zostatková cena majetku alebo podľa faktúry – 

vykonaná práca externým pracovníkom.  

  

V Nižnej 01. 09. 2022         

           Ing. Roman Javorek                           

riaditeľ Spojenej školy 

 

 

 

 



 

 

 

Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol/a poučený/á a porozumel/a som 

bezpečnostným predpisom, ochrane proti požiarom a školskému poriadku školského 

internátu.  

Vychovávateľ:        ....................................................................................  

  

  Žiaci ...................... výchovnej skupiny, dňa  ............................................  

1. ............................................................................................................................. ....   

2. ................................................................................................................................  

3. ............................................................................................................................. ...  

4. ................................................................................................................................  

5. ............................................................................................................................. ...  

6. ................................................................................................................................    

7. ............................................................................................................................. ...    

8. ................................................................................................................................  

  9.   ............................................................................................................................. ... 

10.   ................................................................................................................................ 

11.  ............................................................................................................................. ...  

12. ................................................................................................................................  

13. ............................................................................................................................. ...  

14. ................................................................................................................................  

15. ............................................................................................................................. ...  

16. ................................................................................................................................  

17. ............................................................................................................................. ...  

18. ................................................................................................................................  

19. ............................................................................................................................. ...  

20. ............................................................................................................................. ...  

21. ............................................................................................................................. ...  

22. .......................................................................................................................... ......  

23. ............................................................................................................................. ...  

24. ................................................................................................................................  

25. ............................................................................................................................. ...  

26. ................................................................................................................................  

27. ............................................................................................................................. ...  



 

 

 

28. ............................................................................................................................. ... 

29. ............................................................................................................................. ....  

30. ............................................................................................................................. ...        

31. ..................................................................................................................................... 

32. ............................................................................................................................. ......... 

33. ......................................................................................................................................... 

34. ............................................................................................................................. ............ 

35. .........................................................................................................................................  

                                                                

 


