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Úvod
Školský internát (ďalej ŠI) je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom
stredných škôl výchovno-vzdelávaciu činnosť v čase mimovyučovania, ubytovanie a
stravovanie v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu je:
posilňovanie úcty k ľudským právam a základným hodnotam a tiež i k zásadám
zakotveným v Charte Spojených národov
posilňovanie úcty k rodičom dieťaťa, k svoje vlastnej kultúre, jazyku a hodnotám
krajiny trvalého pobytu, akoaj krajiny jeho pôvodu a k iným civilizáciam
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 životného prostrediu
vychovávať žiakov v duchu mieru, dôstojnosti, znášanlivosti, slobody, rovnosti
a solidarity
v ŠI vytvárať také prostredie, aby žiaci vyrastali v atmosfére šťastia, lásky
a porozumenia (Dohovor o právach dieťaťa)

ŠKOLSKÝ INTERNÁT SOŠ
Žiak ubytovaný v školskom internáte SOŠ má právo:
1. Používať v plnom rozsahu pridelenú miestnosť s príslušenstvom.
2. Využívať ostané priestory a zariadenia ŠI určené žiakom.
3. Stravovať sa v školskej jedálni v plnom rozsahu. Lístky na stravu / obed, večera/ si žiak
podľa záujmu zakúpi u vedúcej školskej jedálne.
4. Podieľať sa na výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠI, zúčastňovať sa akcií organizovaných
pre ubytovaných i dochádzajúcich žiakov /športových, kultúrnych,.../.
5. Požadovať základné vybavenie pridelenej izby s výmenou posteľnej bielizne raz za 3
týždne.
6. Prijímať návštevy vo vyhradenom priestore /BAMS/ mimo času vyhradeného na nočný
pokoj, maximálne však do 20.45 hod.. Návštevy na izbách povolí vychovávateľ pričom sa
rešpektuje súkromie spolubývajúcich a doba štúdia.
7. Umiestňovať na izbách vlastné doplnky za predpokladu, že tieto nie sú v rozpore s
morálkou, právnymi predpismi a nepoškodzujú majetok ŠI a spolubývajúcich.
8. Používať vlastné zvukové nosiče, pokiaľ tieto nie sú napojené na elektrickú sieť a nerušia
študijný a nočný pokoj. ŠI za stratu alebo poškodenie nezodpovedá.
9. Na individuálnu vychádzku so súhlasom vychovávateľa.
10. V súrnych prípadoch /oznam rodičom, nemoc, .../ použiť telefón na vrátnici, prípadne na
sekretariáte R SOŠ. Ohlasovanie telefonických hovorov sa obmedzuje iba na súrne
prípady.
11. Používať vlastný mobilný telefón za podmienky, že jeho prevádzkou neruší
spolubývajúcich a nočný pokoj. ŠI za stratu a poškodenie nezodpovedá.
12. Žiak má právo na odpočinok a voľný čas.

13. Žiak má právo na návštevu svojich rodičov, príbuzných a známych. Uvoľnenie na
návštevu zapíše vychovávateľ do Záznamu o neprítomnosti žiaka v ŠI.
14. Žiaci majú právo konštituovať žiacku samosprávu, ktorá voči vedeniu ŠI vystupuje ako
partner pokiaľ ide o záujmy žiakov, pripomienkovať v dôvodnených prípadoch chod ŠI, a
podávať návrhy na jeho zlepšenie /aj prostredníctvom skupinového vychovávateľa,
prípadne na zhromaždení ubytovaných žiakov./.
15. Žiaci majú právo využívať kuchynku:
- na prípravu čaju, kávy a zohriatie jedla
- varič a žehličku používať výhradne v kuchynke č.503
Žiak ubytovaný v Školskom internáte je povinný:
1. Pravidelne a včas sa zúčastňovať na teoretickom vyučovaní a odbornom výcviku pričom
potrebné pomôcky si žiak vezme so sebou pri odchode zo ŠI.
2. Počas povinného štúdia sa pripravovať na vyučovanie a odborný výcvik a nerušiť svojim
správaním ostatných žiakov.
3. Pri činnosti v ŠI alebo pri záujmovej činnosti sa žiak riadi pokynmi vychovávateľa
/vedúceho záujmového útvaru/ a zdržiava sa v priestore nimi vymedzenom.
4. V zmysle čl. 32 Dohovoru o právach dieťaťa sú žiaci povinní vykonávať úlohy súvisiace s
udržiavaním svojho životného prostredia, udržiavať svoj obytný priestor denne v čistote a
poriadku, mať v čistote a poriadku svoje osobné veci a prezúvať sa.
5. Žiak je povinný na vyzvanie vychovávateľa umožniť kontrolu čistoty a poriadku svojich
osobných vecí /za prítomnosti žiaka/.
6. Príchod a odchod zo ŠI hlási žiak skupinovému alebo službukonajúcemu
vychovávateľovi. Rovnako je žiak povinný oboznámiť svojho vychovávateľa i so
vzdialením sa zo ŠI na dlhšiu dobu.
7. V stanovenom termíne (vždy do 20. predchádzajúceho mesiaca) zaplatiť poplatok za
ubytovanie a stravu v ŠI na nasledujúci mesiac.
8. Hlásiť pohyb neznámych osôb v ŠI službukonajúcemu vychovávateľovi.
9. Mať pri sebe Preukaz žiaka ubytovaného v ŠI SOŠ s fotografiou a preukazovať sa ním pri
vstupe do budovy školy, ŠI a pri vyzdvihnutí si kľúča od izby na vrátnici.
10. Kľúč od izby odovzdať ráno na Hlavnej službe vo vchode A, pri každom ďalšom
vzdialení sa zo ŠI na hlavnej vrátnici a po 16.00 hod. na vrátnici vo vchode C.
11. Žiak je povinný udržiavať pridelené priestory denne v poriadku. Každý žiak sa vo
vyhradený deň /štvrtok/ zúčastňuje veľkého upratovania, pričom sa riadi zaužívanými
kritériami a pokynmi vychovávateľa.
12. Pokynmi vychovávateľa sa žiak riadi i v prípade svojpomocnej práce v spoločných
priestoroch a v okolí ŠI. Na svojpomocnej práci sa podieľajú všetci žiaci ubytovaní v ŠI.
Z účasti na nej môže byť žiak vylúčený len zo závažných dôvodov /zdravotných, .../.
13. Žiak je povinný šetriť pridelené priestory a ich vybavenie a ihneď hlásiť závady a
poškodenia skupinovému alebo službukonajúcemu vychovávateľovi.
14. Žiak je povinný bezodkladne uhradiť škodu, ktorá vznikla jeho zavinením.
15. Žiaci starší ako 18 rokov sa musia podriadiť školskému poriadku ŠI v ktorom bývajú.
16. Dodržiavať odpoludňajší študijný kľud od 16.00 do 18.00 hodiny.
17. Dodržiavať nočný kľud od 22.00 do 06.00 hodiny.
18. Predložiť písomný súhlas rodičov žiakov do 18 rokov na návštevu záujmovej činnosti
mimo ŠI (kurzy, tréningy a pod. ...)

Žiakom ubytovaným v Školskom internáte sa nepovoľuje:
1. Mať vlastné kľúče od izby. V prípade porušenia tohto zákazu hradí žiak výmenu zámky.
2. Používať, prechovávať /pre seba alebo pre iného/ a obstarávať výbušniny, chemikálie,
zbrane, drogy a iné psychotropné látky a alkohol v ŠI aj mimo neho.
3. Fajčiť v celom objekte školy a ŠI.
4. Používať vlastné elektrospotrebiče /napojené na elektrickú sieť/ okrem holiacich
strojčekov, sušičov vlasov a nabíjačiek mobilných telefónov.
5. Opustiť ŠI bez vedomia skupinového alebo službukonajúceho vychovávateľa.
6. Prijímať návštevy na izbách bez vedomia skupinového alebo službukonajúceho
vychovávateľa.
7. Svojvoľne manipulovať s technikou určenou pre žiakov ubytovaných v ŠI /televízory,
prehrávače,internátny rozhlas...
8. Rušiť nočný pokoj akýmkoľvek spôsobom /hudba, telefonovanie,.../.
9. Vstup do ŠI v dopoludňajších hodinách.
10. Pokrikovať z okien, znečisťovať priestory a okolie ŠI.
11. Zo ŠJ odnášať príbory, poháre, taniere.
12. Konzumovať jedlo v televíznych miestnostiach.
13. Používať vlastné televízne prijímače a PC po 22.00 hod.
14. Žiaci vo vzájomnom vzťahu nesmú využívať vydieranie a útlak (tzv. šikana) a dílerstvo
drog. Takéto konanie napĺňa skutkové podstaty trestných činov a má za následok
vylúčenie zo ŠI.
15. Žiaci nesmú uvádzať do obehu, robiť verejne prístupnými, vyrábať alebo dovážať
pornografické diela, nosiče zvuku alebo obrazu, zobrazenie alebo iné predmety
ohrozujúce mravnosť, v ktorých sa prejavuje neúcta k človeku a násilie.
Individuálne vychádzky žiakov:
Individuálne vychádzky žiakov ubytovaných v ŠI sú vychádzky, ktoré udeľuje skupinový
vychovávateľ mimo osobného voľna žiakov.
1. Individuálne vychádzky žiakom mladším ako 16 rokov možno udeľovať do 20.00 hod.
2. Individuálne vychádzky žiakom starším ako 16 rokov do 21.00 hod.
3. V individuálnych prípadoch vedúci vychovávateľ vydá súhlas na dlhšie vychádzky, ako
je uvedené vyššie (divadelné predstavenie, diskotéka .../.
4. Základné kritériá na udelenie mimoriadnej priepustky:
vzorné správanie
dobrý prospech
dobrá starostlivosť o svoje prostredie
5. Žiak je povinný dať si pred odchodom na individuálnu vychádzku potvrdiť odchod
u skupinového alebo službukonajúceho vychovávateľa v Zázname o neprítomnosti žiaka
v ŠI, rovnako si dá potvrdiť aj príchod z vychádzky, pričom je povinný sa preukázať na
HS.
6. Permanentná vychádzka je prehľadne vyznačená v Dennom zázname o neprítomnosti
žiaka v ŠI - záznam urobí skupinový vychovávateľ.

VÝCHOVNÉ OPATRENIA
1. Za vzorné správanie, plnenie si povinností, aktivitu a pod., môže sa žiakovi udeliť
pochvala alebo iní ocenenie.
Formy pochvál a ocenení:
A/
individuálna ústna pochvala vychovávateľom
B/
pochvala vychovávateľom pred výchovnou skupinou
C/
pochvala zástupcom riaditeľa
D/
pochvala riaditeľom SOŠ
E/
písomná pochvala ZRTV alebo riaditeľom SOŠ
F/
iné ocenenie /vecná odmena, .../
2. Ak sa žiak previní proti školskému poriadku školského internátu, môže sa mu podľa
závažnosti previnenia uložiť niektoré z výchovných opatrení:
A/
B/

podmienečné vylúčenie zo ŠI
vylúčenie zo ŠI

3. Na základe návrhu vychovávateľa, po prerokovaní na porade vychovávateľov, o
podmienečnom vylúčení zo ŠI a o vylúčení zo ŠI rozhoduje riaditeľ SOŠ.
4. Pri ukladaní výchovných opatrení uvedených v odstavci 2 písm.A a B žiakom osirelým,
žiakom v NRS a žiakom vychovávaným v detských domovoch sa postupuje zásadne
individuálne.
5. Pri udeľovaní výchovných opatrení v ŠI sa bude úzko spolupracovať s rodičmi. Ak je žiak
mladší ako 18 rokov, výchovné opatrenia prísnejšieho charakteru prerokovať s rodičmi, so
zákonným zástupcom a s pedagogickou radou.
OSOBNÉ VOĽNO ŽIAKOV
V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa, každý žiak má právo na osobné voľno, v ktorom sa
môže sebarealizovať, podľa vlastného presvedčenia sa venovať svojim záujmom v športe,
kultúre, hudbe alebo iných činnostiach. Osobné voľno žiakom sa určuje najmenej na dve
hodiny denne. Vtomto čase sa žiakovi nesmie prikazovať plnenie žiadnych povinností.
Žiaci v čase voľna nesmú vykonávať také činnosti, ktoré by poškodzovali mravnosť správania
v ŠI alebo na verejnosti.
REŽIM DŇA
Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠI sa začína podľa týždenného režimu činnosti o 15.00
hod. alebo o 16.00 hod.. Do tejto doby musí byť každý žiak /okrem žiakov na odbornom
výcviku, vyučovaní, individuálnej vychádzke,.../ prítomný vo svojej výchovnej skupine.
Činnosť v ŠI končí o 21.00 hod., kedy sa žiak odoberie na svoju izbu a pripraví sa na
nočný odpočinok.
Ubytovaný žiak je povinný dodržiavať platný režim dňa včetne vydávania stravy. Žiak
starší ako 18 rokov, ktorý si so svojim časom hospodári sám – odbor včelár, je povinný
plniť si povinnosti vyplývajúce mu z tohto poriadku a musí dodržiavať nočný pokoj.
Žiak je povinný dodržiavať rozsah štúdia určený týždenným rozvrhom činnosti minimálne 2 hodiny denne.

Určeným vychádzkovým dňom je streda. Žiak je poviný vrátiť sa z vychádzky do 18.00
hod., pokiaľ vychovávateľom nebolo povolené inak.
Žiak je povinný nastúpiť do ŠI v nedeľu do 21.00 hod. a opustiť ho do 14.00 hod.
v piatok. Svoj príchod a odchod hlási službukonajúcemu vychovávateľovi.
TÝŽDENNÝ ROZVRH ČINNOSTI V ŠI

Pondelok:

16.00 - 18.00
štúdium

19.00 - 21.00
osobné voľno

Utorok:

16.00 - 18.00
štúdium

19.00 - 21.00
osobné voľno

Streda:

do 18.00
vychádzky

19.00 - 21.00
štúdium

Štvrtok:

Piatok:

15.00 - 16.30
16.30 - 18.00
veľké upratovanie, štúdium

19.00 - 21.00
osobné voľno

do 14.00
odchod žiakov zo ŠI

V čase osobného voľna sa žiaci majú možnosť venovať krúžkovej športovej, záujmovoumeleckej činnosti, prípadne ind.štúdiu.

Hodina

Činnosť

05.30
05.30 - 06.00
06.30
06.30 - 07.00
07.00
07.45
08.00 - 13.00

budíček OV
osobná hygiena, ranné upratovanie
budíček pre žiakov s teoretickým vyučovaním
osobná hygiena, ranné upratovanie
budíček internátnym rozhlasom
odchod na vyučovanie
dopoludňajšia činnosť podľa týždenného rozvrhu so žiakmi,
ktorí odchádzajú na OV popoludní
obed
obed v piatok
osobné voľno
I. časť popoludňajšej činnosti podľa týždenného rozvrhu
večera
pohovor s výchovnou skupinou /podľa potreby/
II. časť popoludňajšej činnosti podľa týždenného rozvrhu
/štúdium, telocvičňa a posilňovňa, návšteva kultúrnych podujatí,
sledovanie TV programu, činnosť v záujmovách útvaroch,
osobné záľuby,.../
príprava na večierku, osobná hygiena
večierka, nočný pokoj

13.00 - 14.30
11.30 - 13.00
do 16.00 /štv. do 15.00/
16.00 - 18.00
18.00 - 18.30
18.30 - 19.00
19.00 - 21.00

21.00 - 21.30
21.30

