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I.  ÚVOD 

 
Školský internát je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje 

žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo 

vyučovania, ubytovanie a stravovanie. Opiera sa o výchovu nadobudnutú 

v rodine a na výchovno-vzdelávaciu činnosť školy. 

Celková práca v ŠI je realizovaná na základe celoročného programu 

výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorý je primeraný stupňu vyspelosti žiakov, ich 

vekovým osobitostiam a individuálnym potrebám. Zameriava sa najmä na 

všestrannú pomoc pri príprave žiakov na vyučovanie, formovanie ich vzťahu ku 

kolektívu, vzdelávaniu, sebavýchove, zameriava sa aj na rozvíjanie ich nadania, 

špecifických schopností s dôrazom na rozvoj tvorivosti. ŠI vytvára čo 

najkvalitnejšie podmienky na realizáciu záujmovej činnosti so snahou aktívneho 

využitia voľného času a na oddych. Celá organizácia prebieha na základe 

uvedomelej dobrovoľnosti žiakov. 

Výchovno-vzdelávacia práca sa realizuje v súlade so školským zákonom č. 

245/2008 z 22.mája 2008, s Vyhláškou MŠ 426/2007, dohovorom o právach 

dieťaťa zo 6.2.1991 § 104/91 Zb.z. a podľa príslušných paragrafov ZP týkajúcich 

sa bezpečnosti pri práci žiakov a zamestnancov, podľa pokynov nadriadených 

orgánov a v znení neskorších predpisov, školským poriadkom SOŠ 

a organizačnými pokynmi MŠ SR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              



 II. PRÁVA  ŽIAKOV 

 
Žiak má právo: 

 

1. Aktívne sa podieľať na živote v školskom internáte (ďalej len ŠI), 

2. Podávať návrhy a pripomienky ku všetkým otázkam života v ŠI, žiadať 

realizáciu oprávnených požiadaviek, 

3. Využívať v plnom rozsahu pridelenú izbu s príslušenstvom, 

4. Podieľať sa na realizácii výchovno-vzdelávacej činnosti prostredníctvom 

žiackej samosprávy, 

5. Využívať priestory a zariadenia ŠI pri SOŠ a to pri dodržiavaní príslušných 

prevádzkových predpisov a pokynov zodpovedných osôb (študovne, 

spoločenské miestnosti, kuchynka, miestnosť PC techniky a pod.), 

6. Návštevy osôb rôzneho pohlavia na izbách nie sú dovolené, 

neubytovaných žiakov a cudzích osôb. So súhlasom príslušného 

vychovávateľa a so súhlasom spolubývajúcich je dovolené realizovať 

vzájomné návštevy, pričom je potrebné rešpektovať súkromie, dobu štúdia 

a nočný kľud spoluubytovaných, 

7. Návštevy rodičov a rodinných príslušníkov sú povolené po ohlásení sa 

návštevy vychovávateľom, 

8. na vlastnú výzdobu izieb za predpokladu, že táto nie je v rozpore 

s morálkou, právnymi predpismi, nepoškodzuje majetok ŠI 

a spolubývajúcich. Nepovoľuje sa erotická, pornografická  a násilie 

propagujúca výzdoba, 

9. používať tieto vlastné elektrospotrebiče: rádiá, magnetofóny, holiace 

strojčeky, kalkulačky, fény, kulmy. Používanie varných kanvíc, žehličiek, 

mikrovlniek sa povoľuje iba v kuchynkách, 

10.  Žiak má právo na slobodu prejavu, myslenia, vierovyznania, 

11.  Žiak má právo na svoje súkromie, súkromie rodiny – ŠI, na listové 

tajomstvo, 

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

zneužívaním, týraním, urážaním alebo šikanovaním, 

13.  Žiak má právo na ochranu pred drogami, psychotropnými látkami, 

alkoholom, 

14.  Žiak má právo na ochranu pred negatívnym pôsobením vplyvu kultov, 

siekt,  

15.  Žiak má právo individuálnou formou sa poistiť proti odcudzeniu alebo 

strate osobných vecí, 

16.  Disciplína v ŠI sa musí zabezpečovať spôsobom zlučiteľným s ľudskou 

dôstojnosťou. Telesné tresty sa vylučujú. 

 

 



 

                         III. POVINNOSTI  ŽIAKOV 
Žiak je povinný: 

 

1. Dodržiavať Školský poriadok v ŠI a školský poriadok pri SOŠ, 

2. Dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia vlastného ako aj 

spolubývajúcich a protipožiarne predpisy, 

3. Uhradiť škodu, ktorú vlastnou nedbanlivosťou alebo vedome v ŠI žiak 

spôsobil, 

4. Plniť úlohy súvisiace s čistotou  a estetikou životného prostredia ŠI a jeho 

okolia, 

5. Slušne a úctivo sa správať voči všetkým pracovníkom v ŠI, a taktiež 

pracovníkom SOŠ HSaD 

6. Udržiavať v čistote a poriadku svoje osobné veci, izbu, sociálne zariadenia 

a priestory ŠI, 

7. Šetriť zariadenie ŠI, neplytvať elektrickou energiou, vodou, 

8. Ihneď oznámiť službukonajúcemu vychovávateľovi nedostatky a závady 

na vnútornom zariadení, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie 

žiakov a zamestnancov, 

9. Dodržiavať čas návratu z domu:  

príchod v nedeľu do 21,30 hodiny 

10. Žiak nesmie svojvoľne a bez vedomia vychovávateľa opustiť ŠI, 

11. Žiaci starší ako 18 rokov musia akceptovať Školský poriadok v ŠI v plnom 

rozsahu, 

12. Odcudzenie vecí v ŠI a vecí v osobnom vlastníctve sa pokladá za hrubé 

porušenie Školského poriadku v ŠI, 

13. Uhradiť poplatky za ubytovanie do 20.dňa predchádzajúceho mesiaca, za 

ktorý sa platba uskutočňuje. Žiak, ak neuhradí včas poplatky za 

ubytovanie, má prerušený pobyt v ŠI, kým si svoju povinnosť nesplní, 

14.  Žiak je povinný dodržiavať Školský poriadok v plnom rozsahu a zvlášť 

má zakázané požívanie alkoholických nápojov mimo i v priestoroch ŠI, 

ako aj požívanie návykových látok. V prípade podozrenia na alkohol a iné 

návykové látky  výchovný pracovník okamžite ohlási zákonnému 

zástupcovi porušenie školského poriadku. Pri vážnom porušení bude 

vykonaná dychová skúška v prítomnosti zákonného zástupcu, alebo  

privolaného lekára v prípade ohrozenia zdravia žiaka. U plnoletých žiakov 

bude dychová skúška vykonaná okamžite na vyzvanie. Pri odmietnutí  sa 

bude pokladať za priestupok a dôkaz o požití alkoholických nápojov 

prípadne iných psychotropných a návykových látok. Porušenie tohto 

ustanovenia sa bude pokladať za veľmi hrubé porušenie Školského 

poriadku v ŠI Žiaci nesmú na izbách používať – ohrievače, variče, 

rýchlovarné konvice, televízory, počítače.      

 



15. Odchod zo škol. internátu a príchod do ŠI je žiak povinný nahlásiť  

službe na vrátnici , ako aj príchod a odchod v priebehu týždňa 

 

16. Odložené jedlo v chladničke likvidovať v piatok pred odchodom z ŠI. Pred 

odchodom z izby zatvoriť okná, uzávery vody, zhasiť svetlá, v prípade 

vzniku škôd žiak uhradí vzniknutú škodu 

17. V spoločenských miestnostiach v študovni sa nedovoľuje konzumácia 

jedál a potravín                                                                                                                                               

18.Povinnosťou žiaka je nahlásiť vzniknuté závady výchovným pracovníkom 

     prípadne p.Šulanovej. Vzniknutá závada sa zapíše do zošita závad. 

19. V kuchynke dodržiavať čistotu a poriadok/použitý riad umyť bez 

vyzvania/,dodržiavať hgienické predpisy, neodnášať riad a utierky na izbu 

20. Po 22.00 je žiak povinný dodržiavať nočný kľud, a z bezpečnostných 

dôvodov umožniť vstup vých. prac. do izby.                                                   

21. Žiak je povinný umožniť vých. pracovníkovi prístup na izbu 

v akomkoľvek čase /mať vytiahnutý klúč z dverí/.V prípade nerešpektovania 

tohto pokynu sa to bude považovať za hrubé porušenie vnútorného poriadku 

ŠI.  

22. Z hygienických a zdravotno-bezpečnostných predpisov sa chorí žiaci 

nesmú zdržiavať v ŠI a sú povinní odísť domov.  

23. Sťahovanie a presun nábytku svojvoľne sa považuje za hrubé porušenie 

internátneho poriadku. 

24. Používanie výťahu sa považuje za vážny priestupok škol. Internátneho 

poriadku. 

25.Za ponechávanie kľúčov vo vnútorných dverách izby sa považuje za veľmi 

hrubé  porušenie školského internátneho poriadku. 

26. Za poškodenie vnútorných dverí na izbách zodpovedajú bývajúci na 

príslušnej bunke.  

27. Pri odchode do školy je žiak povinný zamknúť dvere na izbe  a bunke, ak 

odchádza , prípadne na prax  alebo na vychádzku.  

28.Povinnosťou žiaka je informovať výchovného pracovníka pri odchode na 

krúžkovú činnosť a hlásiť sa pri príchode.  

 

 

IV.  VÝCHOVNÉ  OPATRENIA 

 
1. Za vzorné správanie a plnenie si povinností, za významné prejavy aktivity, 

za statočný čin a pod. sa môže žiakovi udeliť: 

- individuálna ústna pochvala pedagógom, 

- pochvala vychovávateľa pred výchovnou skupinou, 

- pochvala hlavného vychovávateľa,  

- pochvala riaditeľa SOŠ. 



Pochvaly môžu byť spojené s vecnými odmenami 

                     Pochvala  vychovávateľom môže byť udelená najmä: 

- za vzorné správanie 

- za vzorné plnenie povinnosti, udržiavanie poriadku a čistoty na izbe 

- za úspešnú reprezentáciu školy, ŠI,VS /výchovnej skupiny/ 

- za činnosť v prospech VS nad rámec svojich povinností     

Pochvala riaditeľom školy môže byť udelená najmä:  

- za vzorné správanie 

- za vzorné plnenie povinností, udrž. poriadku a čistoty na izbe 

- za úspešnú reprezentáciu školy VS  

- za činnosť v prospech VS nad rámec svojich povinností 

- za nezištnú pomoc ,vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný 

čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou. 

Napomenutie vychovávateľom môže byť udelené najmä: 

- za ústnu sťažnosť vychovávateľov a ostatných pracovníkov 

prednesenú na pedagogickej rade 

- za neprezúvanie sa v priestoroch internátu 

- za neslušné správanie 

- za neplnenie si povinností pri udržiavaní poriadku a čistoty v izbe 

- za oneskorené príchody z vychádzky 

- za iné menej závažné priestupky podľa posúdenie vychovávateľom 

- za porušenie ustanovení SPI 

Pokarhanie vychovávateľom môže byť udelené  najmä:  

- za opakovanú ústnu sťažnosť vychovávateľov a ostat. pracovníkov         

prednesenú na pdg. rade 

- za opakované neprezúvanie sa v priestoroch ŠI  

- za opakované neslušné správanie 

- za opakované neplnenie si povinností pri udrž. čistoty a poriadku 

v izbe  

- za opakované oneskorené príchody z vychádzky 

- za opakované porušenie ustanovení SPI podľa posúdenia 

vychovávateľom 

- za fajčenie v priestoroch ŠI                                                       

 

- Pokarhanie riaditeľom internátu/školy môže byť udelené :  

- za podvádzanie 

- za nepovolený odchod i internátu 

- za opakované fajčenie 

- za prechovávanie a používanie alkoholických nápojov, drog a iných 

návykových látok v priestoroch školy a na škol. podujatiach. 

- Za opakujúce sa hrubé správanie  

- Za úmyselné poškodzovanie internátneho majetku 



- Za opakované porušenie ustanovaní SPI podľa posúdenia riad. 

internátu/školy   

Podmienečné vylúčenie zo školy riaditeľom internátu / ZR ŠI : 

- za prinášanie vecí ohrozujúcich zdravie a život žiakov a vychová-   

vateľov do internátu alebo na podujatí poriadanom ŠI 

- za opakované používanie alkoholických nápojov, drog a iných  

návykových látok v priestoroch školy a na školských podujatiach 

- za krádež  

- za úmyselné ublíženie na zdraví   

- za šikanovanie a vydieranie  

- za vandalizmus  

- za prejavy rasovej neznášanlivosti  

- za opakovaný nepovolený odchod z internátu  

- za zvlášť hrubé alebo opakujúce sa nevhodné správanie voči 

pracovníkom , spolužiakom alebo zamestnancom internátu  

- za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené 

v predchádzajúcom odseku.   

Vylúčenie z internátu riaditeľom internátu / školy môže byť 

udelené:    

- za nesplnenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení zo     

školy   

Vo všetkých priestoroch internátu je zakázané fajčiť 

a používať alkohol, drogy a iné návykové látky!  

V prípade prvého porušenia zákazu nasleduje :  

- napomenutie vychovávateľom 

- pohovor u vedúceho –ZR ŠI   

- prvý oznam rodičom    

     V prípade opätovného porušenia zákazu nasleduje: 

- prvé predvolanie rodičov  

- prvý pohovor u riaditeľa internátu / školy  

V prípade ďalšieho porušenia zákazu nasleduje :  

- druhé predvolanie rodičov, zák. zástupcu  

- druhý pohovor u riaditeľa školy  

- podmienečné vylúčenie z internátu  

V prípade porušenia podmienky nasleduje vylúčenie ž. z internátu 

 

2. Ak sa žiak previní proti Školskému poriadku ŠI, môžu sa podľa závažnosti 

previnenia uložiť niektoré nápravné opatrenia: 

- individuálne napomenutie skupinovým vychovávateľom – ústne, 

- pokarhanie žiaka pred výchovnou skupinou, oznámiť písomne 

(telefonicky), 

- pokarhanie žiaka ZR pre ŠI s písomným upozornením, 



- pokarhanie žiaka riaditeľom SOŠ (s podmienečným vylúčením zo ŠI 

– dĺžku trvania navrhne výchovná komisia), 

- vylúčenie zo ŠI (na prerokovanie predvolať rodičov žiaka). 

O forme nápravného opatrenia rozhoduje podľa závažnosti priestupku 

výchovná komisia. Pri vylúčení žiaka z ŠI sa stanoví termín, dokedy má 

žiak opustiť ŠI. 

 

     V. ZÁSADY  SVOJPOMOCNEJ  ČINNOSTI  ŽIAKOV 

 
1. Na svojpomocnej činnosti sa podieľajú všetci žiaci, ubytovaní v ŠI. Od 

účasti na nej sa vylučuje len zo závažných dôvodov (najmä zdravotných, 

študijných, príprava na maturitné skúšky...) 

2. Svojpomocná činnosť zahŕňa:  

- upratovanie izieb a určeného priestoru okolia ŠI, 

- pri svojpomocnej činnosti žiaci dodržiavajú predpisy a pokyny 

o bezpečnosti, hygiene a ochrane zdravia pri práci, zachovávajú 

určené pracovné postupy získané poučením, používajú ochr. 

pomôcky 

- svojpomocnú činnosť žiaci vykonávajú v primeranej dobe tak, aby 

nebol narušený ich čas vyhradený na odpočinok, prípravu na 

vyučovanie, organizovanú výchovno-vzdelávaciu činnosť, 

- žiaci nesmú vykonávať práce náročné na dodržiavanie 

bezpečnostných predpisov spojené so zvýšeným rizikom úrazu 

(používanie nebezpečných chemických prípravkov, prenos ťažkých 

zariadení, čistenie okien, osvetľovacích zariadení a pod.). 

Upratovanie a čistenie ostatných spoločných a spoločenských priestorov, 

študovní, kancelárií zabezpečí vedenie ŠI pri SOŠ s vlastnými 

prevádzkovými zamestnancami. 

 

Hygienické opatrenia:  

Každý žiak je povinný plniť požiadavky osobnej hygieny a hygieny 

prostredia: 

- udržiava svoje osobné veci v čistote a poriadku, 

- udržiava čistotu v izbách, spoločných priestoroch, sprchách, WC, na 

chodbách, v študovniach a okolí ŠI, 

- udržiava svoju osobnú hygienu /hygienu vlasov, tela a šatstva tak, 

aby nespôsobil spolubývajúcim a iným  žiakom ŠI hygienické 

problémy a neohrozoval zdravie ostatných ubytovaných.Za osobnú 

hygienu zodpovedá žiak a  zákonný zástupca žiaka, ak je žiak 

neplnoletý. Potvrdenie od lekára nie je dostačujúci podklad 

o hygiene žiaka /, stará sa o osobný vzhľad, ktorý musí byť 



primeraný dobe a miestu, kde sa žiak zdržuje (športové podujatie, 

kultúrne podujatie, jedáleň a pod.), 

- stará sa o životné prostredie a prostredie ŠI v duchu 

enviromentálnych požiadaviek. 

 

Bezpečnostné opatrenia: 

1. Žiaci musia byť po príchode do ŠI oboznámení s predpismi 

o bezpečnosti a ochrane zdravia, hygienickými a požiarnymi 

predpismi, ktoré musia počas pobytu v ŠI dodržiavať 

2. Žiaci majú zákaz požívať a prechovávať drogy, psychotropné 

a omamné látky, alkoholické nápoje, cigarety, prechovávať ich pre 

seba alebo iných v ŠI i mimo ŠI 

 

 

 

Zdravotné opatrenia: 

Do ŠI môže byť prijatý žiak na základe rozhodnutia riaditeľa SOŠ, 

ktorému zdravotný stav, kolektívne ubytovanie alebo podmienky v ŠI 

nenarušujú zdravý vývoj. ŠI vytvára optimálne podmienky pre 

ubytovaných žiakov, riadi sa záväznými hygienickými predpismi, 

pokynmi. Príznaky nemoci hlási žiak skupinovému, rannému alebo 

nočnému vychovávateľovi, ktorý vykoná všetky opatrenia na zabezpečenie 

nevyhnutnej lekárskej pomoci.  

Chorý žiak je povinný riadiť sa podľa pokynov vychovávateľa 

a ošetrujúceho lekára. Ak ošetrujúci lekár nariadi chorému žiakovi domáce 

liečenie, žiak je povinný odcestovať k rodičom čo najskôr (zabránenie 

šírenia nákazy). Ak je žiak v dôsledku ochorenia imobilný, rodič je 

povinný zabezpečiť jeho dopravu domov. Ak sa vyskytnú príznaky 

infekčnej nemoci, žiak bude dočasne umiestnený v izolačnej miestnosti. 

Ak je žiak hospitalizovaný, vychovávateľ túto skutočnosť promptne 

oznámi rodičovi. Ak žiak poruší nariadenie ošetrujúceho lekára alebo 

 vychovávateľa, zbavuje tým zamestnancov ŠI zodpovednosti za svoj 

zdravotný stav. 

 

          Stravovanie: 

1. Stravovanie žiakov zabezpečuje SOŠ v jedálni ŠI. Nahlasovanie, 

vyhlasovanie a platby za stravovanie sa realizuje u p. Karásekovej  

2. V stravovacej komisii pracuje ako člen komisie zvolený žiak zo ŠI. 

3. Výdaj stravy v jedálni ŠI:  

Raňajky:   po – pi       6,15 –   7,00 

Obedy:     po – št      13,00 –  15.00 

                 pi              balíčky  

Večere:    po – št       17,30 – 18,15 



 

 

 

 VI.  REŽIM  DŇA 
 

6,00  Budíček  

6,15 – 7,15 Ranná osobná hygiena, upratovanie izieb, raňajky, odchod do školy  

12,30  Príchod zo školy  

13,00 – 15.00  Obed  

14,30 – 17,00 Vychádzky a záujmová činnosť  

17,00 – 17,30 Organizované záujmové činnosti  

17,30  - 18,15 Večera  

18,15 – 20,30 Záujmová činnosť, štúdium  

20,30 – 21,30 Voľný program  

21,30 – 22,00 Príprava na večierku, osobná hygiena  

22,00 – 6,00 Nočný kľud  

 

Vo štvrtok pravidelne prebehne hospodársky deň do 19,00 hod. 

Individuálne vychádzky žiakov sú stanovené do 20,00 hod. s možným povolením 

skupinového vychovávateľa, po 20,00 hodine v opodstatnených prípadoch 

vychádzku povoľuje ZR pre ŠI SOŠ HSaD Lučenec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Lučenci dňa 2.9.2015 

                                                                        Vypracoval: PaedDr. Siranko V. 

                                                                                  zást. riad. pre prácu ŠI 

                                                         

 

 

                                                    Schválil: PaedDr. Šebian Milan 

                                                    riaditeľ SOŠ HS a D v Lučenci 


