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Školský internát, Lipová 8, Handlová,  

ako súčasť SOŠ Handlová, Lipová 8, 972 51 Handlová 
                      

 

Školský poriadok  

 

I. 

Úvod 

 

 Školský internát, ako súčasť SOŠ Handlová, Lipová 8, 972051 Handlová (ďalej len ŠI) 

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

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

vzdelávacej práci sa riadi Zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a Vyhláškou MŠ SR č.236/2009 Z. z. o školskom internáte. Nadväzuje na výchovu v rodine 

a na výchovno-vzdelávaciu činnosť školy. 

 Školský internát,  Lipová 8, Handlová je zriadený ako súčasť školy, riadi ho 

riaditeľ školy (ďalej riaditeľ). 

 O prijatí do ŠI rozhoduje riaditeľ na základe žiadosti, ktorú podáva zákonný zástupca 

alebo žiak, ak je starší ako 18 rokov. Prijatie platí na jeden školský rok.    

Riaditeľ počas školského roka prepustí žiaka zo ŠI ak: 

 skončenie pobytu v ŠI  písomne požiada zákonný zástupca žiaka alebo žiak, ak je starší  

  ako 18 rokov, 

 prestal byť žiakom strednej školy,   

 sa žiakovi povolilo prerušenie štúdia. 

Riaditeľ môže prepustiť žiaka zo ŠI ak: 

 rodič alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť (ďalej len zákonný 

 zástupca) alebo žiak starší ako 18 rokov mešká s platením príspevku na čiastočnú 

 úhradu nákladov na ubytovanie a stravovanie viac ako jeden mesiac. 

 

 Výchovno-vzdelávaciu činnosť so žiakmi realizujú pedagogickí zamestnanci ŠI na 

základe Výchovného programu ŠI(ďalej VP ŠI), ktorý je primeraný potrebám, veku a 

stupňu vyspelosti žiakov. Výchovno-vzdelávacia práca je zameraná najmä na všestrannú 

pomoc pri príprave žiakov na vyučovanie, formovanie ich vzťahu k sebe, sebavzdelávaniu, 

sebavýchove a voľbe povolania, na rozvíjanie ich nadania, špecifických schopností 

a tvorivosti a na vytváranie podmienok pre ich záujmovú činnosť, aktívne využitie voľného 

času a oddych.                                                                    

 Školský poriadok ŠI (ďalej ŠP ŠI) upravuje spôsob vhodnej a účelnej organizácie 

života žiakov v ŠI. Vydáva ho riaditeľ po prerokovaní so svojimi poradnými orgánmi 

a žiackou radou. Žiacka rada je spolutvorcom života v ŠI, je suverénnym orgánom, ktorý volia  

ubytovaní žiaci zo všetkých výchovných skupín. Žiacku radu vedie predseda a jednotliví 

členovia sú poverení úlohami z kultúrnej, športovej a stravovacej oblasti.  
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 Cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu je: 

 

 Posilňovanie úcty k ľudským právam a základným hodnotám a k zásadám zakotvených  

 v Charte Spojených národov, 

 posilňovanie úcty k rodičom žiaka, k svojej vlastnej kultúre,  jazyku a ku kultúre 

 a k hodnotám krajiny trvalého pobytu, ako aj krajiny jeho pôvodu, 

 príprava žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, 

mieru, slobody, dôstojnosti, solidarity, znášanlivosti, rovnosti pohlavia, priateľstva 

medzi všetkými národmi, etnickými, národnostnými a sociálnymi skupinami,  

 posilňovanie úcty k životnému prostrediu,  

 vytvorenie takého prostredia, aby žiaci vyrastali v atmosfére šťastia, lásky 

 a porozumenia (Dohovor o právach dieťaťa zo 6. februára 1991). 

 

II. 

Práva ubytovaných žiakov 

 
 Ubytovaní žiaci majú právo : 

 

 Využívať v plnom rozsahu pridelené obývacie priestory s príslušenstvom a využívať  

všetky priestory a zariadenia v ŠI, ktoré sú určené  na záujmovú činnosť, pri 

dodržiavaní prevádzkových predpisov platných pre jednotlivé priestory. 

 Aktívne sa podieľať  na realizácii výchovno-vzdelávacej činnosti prostredníctvom 

 žiackej rady, podávať návrhy a pripomienky  ku všetkým otázkam života v ŠI, žiadať 

realizáciu oprávnených požiadaviek 

 Pozvať rodičov, súrodencov alebo iných príbuzných na svoju izbu pri rešpektovaní  

  súkromia spolubývajúcich. O návšteve musia informovať vychovávateľa. 

 Prijímať návštevy (priateľov, spolužiakov) v priestoroch určených vychovávateľmi  

 v čase najdlhšie do 20,00 hod. Vzájomné návštevy chlapcov a dievčat v izbách sú 

povolené len so súhlasom vychovávateľa, pri rešpektovaní práva  spolubývajúcich na 

súkromie. Tieto návštevy nie sú možné v čase vyhradenom na štúdium, prípravu na 

večierku a v čase nočného pokoja. Pre vzájomné stretávanie chlapcov a dievčat v ŠI sú 

vyhradené priestory spoločenských miestností, chodby, vonkajší areál ŠI. 

 Umiestňovať v izbách vlastné doplnky, nástenky a pod. za predpokladu, že tieto nie sú v 

 rozpore s morálkou, s právnymi predpismi a nepoškodzujú majetok ŠI 

a spolubývajúcich.  

 Používať vlastné elektrospotrebiče, (rádiá, rádiobudíky, magnetofóny, CD prehrávače, 

 holiace strojčeky, sušiče na vlasy, kulmy), ktoré vyhovujú STN a ktoré musia byť 

pravidelne kontrolované údržbárom - elektrikárom. Rádiá, magnetofóny a pod. nesmú 

rušiť študijný a nočný pokoj. 

 Používať vlastný osobný počítač( PC) , ale za stratu, poškodenie a odcudzenie  

 zodpovedá každý žiak sám. Prácu s PC ukončia žiaci do 22,00 hod. Používanie PC 

kontroluje vychovávateľ a v prípade,  že žiak nedodrží denný režim, alebo inak poruší 

ŠP ŠI, môže vychovávateľ prácu s PC obmedziť, alebo ukončiť. 
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 Konštituovať žiacku radu, ktorá voči vedeniu ŠI vystupuje ako partner zastupujúci  

 záujmy žiakov. 

 Slobodne sa vyjadriť, pričom sa ich názorom musí venovať patričná pozornosť. Zároveň 

 musia byť rešpektované práva iných, chránená národná bezpečnosť alebo verejný 

 poriadok, verejné zdravie a morálka.  

 Na slobodu myslenia, svedomia, náboženstva a slobodne sa združovať.  

 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.). 

 Na svoju česť a povesť, na ochranu pred diskrimináciou, telesným alebo duševným 

 násilím, urážaním, zneužívaním, zanedbávaním alebo nedbanlivým zaobchádzaním, 

trýznením alebo vykorisťovaním. Disciplína v ŠI sa musí zabezpečovať spôsobom 

zlučiteľným s ľudskou dôstojnosťou, telesné tresty sa vylučujú. 

 Na odpočinok a voľný čas. 

 Študovať po večierke , ale len so  súhlasom  vychovávateľa v hlavnej službe, najdlhšie 

 do 23,30 hodiny.  

 Odmietnuť vykonávanie prác, ktoré môžu byť pre nich nebezpečné,  škodili by ich 

 zdraviu, telesnému, psychickému, mravnému, sociálnemu rozvoju. Práce, pri ktorých by  

boli vystavení zvýšenému nebezpečenstvu úrazu ako aj činnosti, ktoré majú vykonávať 

určení zamestnanci. 

 Byť chránení pred narkotikami, drogami,  psychotropnými a omamnými látkami 

  a alkoholom. 

 Na prezumpciu neviny. Nemôžu byť nútení vypovedať alebo priznávať vinu. Ak je 

podozrivým zo spáchania trestného činu žiak mladší ako 18 rokov, je nutné ihneď 

a priamo informovať jeho zákonných zástupcov.   

 

III. 

Povinnosti ubytovaných žiakov 

 
  Ubytovaní žiaci  sú povinní: 

 

 Dodržiavať v plnom rozsahu ustanovenia ŠP ŠI, pravidlá správania sa žiakov  stredných 

 škôl.  

 Pri nástupe do ŠI predložiť potrebné doklady a potvrdenia (napr. potvrdenie o prijatí do 

 ŠI, potvrdenie o uhradení poplatkov za stravu a ubytovanie).   

 Uhrádzať v stanovenom termíne náklady na ubytovanie a stravovanie. Podľa  

 ustanovenia § 117,ods.7 Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, výšku 

mesačného príspevku žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na ubytovanie v školskom 

internáte, ktorého zriaďovateľom je obec, alebo samosprávny kraj, určí zriaďovateľ. 

 V prípade ukončenia ubytovania v ŠI v priebehu školského roka predložiť riaditeľovi 

 písomnú žiadosť zákonného zástupcu. V prípade plnoletosti žiadosť predloží sám žiak. 

 Dodržiavať študijný pokoj v čase od  l5,45.hod. do 17,45 hod.  

 Dodržiavať nočný pokoj od 22,00 hod. do 6,00 hod. 
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 Predložiť písomný súhlas zákonných zástupcov (u žiakov do l8 rokov) na realizáciu 

 záujmovej činnosti mimo ŠI (kurzy, tréningy, plaváreň). V prípade nedostatočných 

 študijných výsledkov, nedodržaní zásad ŠP ŠI, môže byť aktivita žiaka v záujmových 

   útvaroch v meste po dohode so zákonnými zástupcami obmedzená.  

 V prípade neplnoletosti predložiť písomný, prípadne telefonický súhlas zákonného 

 zástupcu na individuálnu vychádzku, odchod domov z dôvodu ochorenia, alebo 

  návštevu lekára mimo mesta Handlová.  

 Chrániť majetok a zariadenie ŠI, šetrne s ním zaobchádzať, neplytvať energiami, 

 nepremiestňovať zariadenie izieb, na steny nelepiť plagáty. 

 Uhradiť spôsobenú škodu alebo uviesť vec do pôvodného stavu zabezpečením opravy na 

 vlastné náklady. 

 Vykonávať úlohy súvisiace s udržiavaním svojho životného prostredia, udržiava 

 obývaciu izbu  a svoje osobné veci vždy v čistote a poriadku, prezúvať sa pri vchode do 

 izby, obuv odkladať na vyhradené miesto, podieľať sa na samoupratovaní ubytovacích 

 priestorov a na úprave okolia ŠI. 

 Izbu pri odchode vždy uzamknúť a nenechávať kľúč v zámke, ochraňovať svoje veci 

 a veci svojich spolubývajúcich. Prípadné odcudzenie  vecí ihneď oznámiť 

 službukonajúcemu vychovávateľovi. Z bezpečnostných dôvodov sa žiaci 

 nesmú zamkýnať  v izbách.  

 Na vyzvanie vychovávateľa umožniť vo svojej prítomnosti kontrolu čistoty a poriadku v 

  osobných veciach ( v skrini, odkladacích priestoroch na lôžkoviny, skrinkách na obuv). 

 Dodržiavať zásady osobnej hygieny, byť primerane upravení. 

 Dodržiavať čas priepustiek resp. čas návratu z rôznych podujatí, návštev a pod. Pobyt na 

 inom mieste, ako je dohodnuté, je porušením  ŠP ŠI.  

 Podriadiť sa, aj v prípade dosiahnutia 18 rokov veku,  ŠP ŠI v plnom rozsahu.  

 Dodržiavať zásady spoločenského správania a mravnosti. V prípade, že sú svedkami 

 porušovania týchto zásad, sú povinní oznámiť túto skutočnosť pedagogickým 

 zamestnancom ŠI. 

 Oznámiť pedagogickým zamestnancom do 48 hodín dôvod svojej neprítomnosti v ŠI 

 (ochorenie, iná mimoriadna udalosť).   

 Prichádzať v nedeľu do ŠI od zákonných zástupcov najneskôr do 2l,00 hod., príchod v 

 pondelok ráno je povolený len v tom prípade, že žiaci docestujú  na vyučovanie včas.  

 Pred odchodom zo ŠI zanechať izbu v poriadku, zatvoriť okno, vypnúť zo siete 

 elektrické  prístroje, zhasnúť osvetlenie.  

 Dodržiavať pokyny  vychovávateľov a ostatných zamestnancov ŠI pri riešení situácií, 

 ktoré nie sú konkrétne uvedené v ŠP ŠI. Pokyny  musia byť v súlade so ŠP ŠI 

  a ostatnými právnymi predpismi platnými pre ŠI. 

 Dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pravidlá požiarnej 

 ochrany. 

 Dodržiavať prevádzkové predpisy v telocvični, v kuchynkách, v spoločenských 

 miestnostiach, v počítačovej  miestnosti a v jedálni. 
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IV. 

Opatrenia vo výchove 

 
       Žiakom je možné uložiť nasledovné opatrenia vo výchove: 

 
 a)  pochvala, 

 b)  iné ocenenie, 

 c)  napomenutie, 

 d)  pokarhanie, 

e)  podmienečné vylúčenie, 

f)  vylúčenie. 

 

   Osoby oprávnené uložiť opatrenie vo výchove 

 

 Vychovávateľ, vedúci vychovávateľ alebo zástupca riaditeľa školského internátu môže 

 uložiť opatrenie vo výchove podľa písmena a) až d). Riaditeľ školského internátu môže 

 uložiť všetky opatrenia vo výchove. 

 Vedúci vychovávateľ, zástupca riaditeľa školského internátu a riaditeľ školského 

 internátu uložia opatrenie vo výchove na návrh vychovávateľa alebo po prerokovaní 

s vychovávateľom. 

 O uložení podmienečného vylúčenia alebo vylúčenia zo školského internátu rozhoduje 

 riaditeľ školského internátu po prerokovaní v pedagogickej rade školského internátu 

alebo v metodickom združení vychovávateľov školského internátu. 

 

 Postup pri uložení opatrenia vo výchove 

 

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

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

 ovplyvňuje sociálne vzťahy vo výchovnej skupine a v školskom internáte. 

 Iné ocenenie možno žiakovi uložiť v osobitne odôvodnených prípadoch za záslužný či 

 alebo statočný čin. 

 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. 

 Podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie možno žiakovi uložiť za závažné alebo 

 opakované porušenia školského poriadku školského internátu, morálnych noriem, zásad 

 spolunažívania a činností, ktoré narúšajú spolunažívanie vo výchovnej skupine alebo 

 v internáte.  

 Za mimoriadne závažné porušenia školského poriadku, ľudských práv a základných 

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

 vylúčenie aj bez predchádzajúceho podmienečného vylúčenia. 

 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 
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 zákonného zástupcu, vychovávateľa a riaditeľa školského internátu. O prešetrení 

 konania žiaka sa vyhotoví písomný záznam. 

 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. Písomné rozhodnutie o podmienečnom vylúčení 

a písomné rozhodnutie o vylúčení žiaka sa doručí zákonnému zástupcovi žiaka alebo 

plnoletému žiakovi. 

 Žiakovi možno súčasne uložiť len jedno opatrenie vo výchove. 

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

 zhromaždení školského internátu. 

 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. 

 Opatrenie vo výchove sa zaznamenáva do osobného spisu žiaka. 

 

   Konanie žiaka, za ktoré je  možné uložiť podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie: 

 
 Závažné porušenie, nerešpektovanie ŠP ŠI v lehote platnosti podmienečného vylúčenia 

 zo ŠI, 

 konzumácia,  prechovávanie a distribúcia drog, psychotropných a omamných látok, 

 šírenie pornografie, akékoľvek konanie a správanie ohrozujúce mravný vývoj mládeže, 

 šikanovanie a preukázaná krádež,  

 opakovaná konzumácia alkoholických nápojov, opakované fajčenie v priestoroch ŠI, 

 nevhodné správanie sa žiaka v ŠI (napr. v dôsledku požitia alkoholu, drog, 

 psychotropných a omamných látok), 

 správanie a konanie žiaka vedúce k ohrozeniu vlastného zdravia a bezpečnosti, ako aj k 

 ohrozeniu zdravia a bezpečnosti ostatných ubytovaných žiakov, 

 opakované porušovanie  ŠP ŠI menej závažným spôsobom. 

 

V. 

Zásady svojpomocnej činnosti žiakov 

 

 Svojpomocná činnosť je jedným z účinných prostriedkov v systéme výchovnej práce 

v ŠI. Utvára správny vzťah k práci a prehlbuje jednotu mravných čŕt s celkovým rozvojom 

jednotlivca, rozvíja pracovnú iniciatívu a postupne učí žiakov zručnostiam a návykom, 

pomáha organizovať kolektív žiakov, pomáha udržiavať čistotu a poriadok, motivuje žiakov 

k estetickej úprave, ochrane a tvorbe životného prostredia.  

 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 práca má charakter výchovný a nenahrádza prácu prevádzkových 
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zamestnancov.  

 Všetky práce musia žiaci vykonávať za prísneho dodržiavania zdravotníckych 

 a hygienických požiadaviek osobnej ochrany a bezpečnosti, s ktorými boli vopred 

  oboznámení . 

 Na svojpomocnej práci sa podieľajú všetci žiaci ubytovaní v ŠI, od účasti na nej môže 

 žiaka oslobodiť riaditeľ  len zo závažných dôvodov, predovšetkým  zdravotných. 

 Žiaci nesmú vykonávať práce náročné na dodržiavanie bezpečnostných predpisov 

 a spojené so zvýšeným rizikom úrazu (čistenie s použitím dezinfekčných prostriedkov, 

 umývanie okien, osvetľovacích zariadení, sociálnych zariadení, vešanie záclon, závesov 

 a pod.). 

 Svojpomocná činnosť žiakov v ŠI je určená tak, aby nenarúšala časť vyhradený na 

 odpočinok a prípravu na vyučovanie. 

 Žiaci si upratujú svoju izbu, osobné veci  a určený priestor  okolia ŠI. 

 Každý žiak je povinný udržiavať v poriadku svoju posteľ, skriňu, stôl, podlahu a 

 inventár v miestnostiach, v ktorých sa zdržiava.  

 Žiaci šetria zariadenie, pracovné prostriedky, ochranné pomôcky, včas vypínajú svetlo, 

 nenechávajú zbytočne tiecť vodu. 

 Žiaci oznamujú vedeniu ŠI alebo vychovávateľom nedostatky a závady, ktoré by mohli 

 ohroziť zdravie a bezpečnosť žiakov a zamestnancov. Vychovávatelia tieto poruchy 

  evidujú a zabezpečia ich odstránenie. 

 

VI. 

Individuálne vychádzky žiakov 
 

 Individuálne vychádzky žiakov sú udeľované skupinovým vychovávateľom, 

vychovávateľom v hlavnej službe alebo vedúcim vychovávateľom ŠI. Sú podmienené 

dobrými študijnými výsledkami, dodržiavaním školského poriadku, slušným správaním, 

udržiavaním čistoty a poriadku v izbe, zapájaním sa do aktivít ŠI organizovaných  v rámci 

výchovno – vzdelávacej činnosti.  

 

 Vychádzky žiakov sú stanovené nasledovne: 

 
 Žiakom mladším ako 16 rokov možno udeliť vychádzku v lete do 20,30 hod., v zime do 

 20,00 hod.  

 Žiakom starším ako 16 rokov možno udeliť vychádzku v lete do 21,00 hod., v zime do 

 20,30 hod.  

 Žiakom starším ako 18 rokov možno udeliť vychádzku do 21,30 hod. 

 V individuálnych prípadoch možno udeliť súhlas na dlhšie vychádzky ako sú stanovené 

 vyššie (napr. divadelné predstavenie a pod.). 

 Žiak musí svoju žiadosť o vychádzku zdôvodniť a je povinný dodržať stanovený čas 

 návratu. 

 Čas odchodu na vychádzku ako aj príchod späť do ŠI sú žiaci povinní ohlásiť 

 službukonajúcemu vychovávateľovi.  
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VII. 

Osobné voľno žiakov 

 

 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, sledovaniu televízie, videa, DVD, spoločenským hrám, hudbe, čítaniu 

literatúry, odpočinku, relaxácii alebo iným činnostiam. Osobné voľno  sa určuje žiakom 

v rozsahu najmenej 2 hodiny denne po skončení vyučovania. V tomto čase sa žiakovi v ŠI 

spravidla neurčuje plnenie žiadnych povinností. Žiak však v čase osobného voľna nesmie 

vykonávať také činnosti, ktoré by narúšali mravnosť, pravidlá slušného správania a platné 

právne predpisy. 

 

VIII.  

Žiacka rada 

 

 Žiacka rada je spolutvorcom života v ŠI. Vzťah žiackej rady a vedenia ŠI je partnerský.  

 Žiacka rada je suverénny orgán. Voľby do žiackej rady  sú záležitosťou kolektívu žiakov 

 ubytovaných v ŠI. 

 Žiacka samospráva je orgán apolitický. Združuje všetkých žiakov ŠI a chráni bez 

 rozdielu ich záujmy. 

 Najvyšším orgánom žiackej samosprávy je  internátne zhromaždenie. 

 Najnižším článkom žiackej samosprávy je skupinový aktív. Má tie isté úlohy ako 

 internátne zhromaždenie, ale na úrovni života skupiny. 

 

IX. 

   Zásady bezpečnosti, hygieny, ochrany zdravia ubytovaných žiakov 

 
 a)  Ochrana zdravia ubytovaných žiakov 

 

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

alebo podmienky v ŠI. Internát nie je personálne ani materiálne vybavený pre pomoc žiakom 

so špeciálnymi chorobami. 

 ŠI vytvára optimálne podmienky pre zdravý vývoj ubytovaných žiakov. Riadi sa 

záväznými hygienickými predpismi a pokynmi. Má vybavenú lekárničku pre poskytnutie 

prvej pomoci, vychovávatelia vedú presnú evidenciu podaných liekov. 

 Ak žiak ochorie v ŠI, službukonajúci vychovávateľ zariadi, aby žiak bol ošetrený 

lekárom. Neplnoletému žiakovi zabezpečí doprovod k lekárovi dospelou osobou, zavolá 

domov rodičom a informuje ich o zdravotnom stave ich syna - dcéry. V prípade poskytnutia 

prvej pomoci koná v zmysle zásad pri jej poskytovaní. Stav chorého žiaka popíše v dennom 

hlásení, zaznačí, aký úkon bol vykonaný, aké lieky mu boli podané, na koho pokyn.  

 Ak je to potrebné, podľa lekárovho rozhodnutia, vyzve rodičov, alebo zákonných 

zástupcov, aby si prišli pre svoje dieťa. Ak žiak zostane počas choroby v ŠI, zabezpečí 

podávanie liekov, donášku stravy, oznamuje striedajúcemu vychovávateľovi všetky potrebné 
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údaje o žiakovi. V prípade, že žiak ochorie večer alebo v noci, vychovávateľ privolá lekársku 

službu prvej pomoci (LSPP). V závažných, život ohrozujúcich stavoch, privolá vychovávateľ 

rýchlu zdravotnú pomoc (RZP). O ochorení žiaka, jeho zdravotnom stave, prípadne 

hospitalizácii neodkladne informuje telefonicky rodičov alebo zákonných zástupcov.  

Telefonický  oznam  potom zaeviduje v dennom zázname ŠI.   

 

 b) Hygienické opatrenia 

 

 Vedenie ŠI zodpovedá za dodržiavanie platných hygienických predpisov - udržiavanie 

čistoty, poriadku, dodržiavanie osobnej hygieny, dostatok pitnej a teplej vody, primerané 

osvetlenie, vykurovanie priestorov, vetranie, odstraňovanie hluku, prašnosti, škodlivín, 

rešpektovanie psychohygienických požiadaviek vo výchovno-vzdelávacej činnosti, vedie 

žiakov k ochrane zdravia, prevencii infekčných a neinfekčných ochorení, úrazov, presadzuje   

požiadavky zdravého životného štýlu, správnej výživy atď.  

 

 V ŠI  sú  žiaci povinní: 

 
 Udržiavať pridelenú izbu s príslušenstvom a svoje osobné veci v čistote a v poriadku, na 

  vyzvanie vychovávateľa umožniť kontrolu úpravy osobných vecí. 

 Každý štvrtok ( hospodársky deň) vykonávať dôkladnú úpravu izby a osobných vecí. 

 Pred odchodom na vyučovanie vykonať rannú osobnú hygienu, úpravu osobných vecí 

 v izbe, uložiť lôžkoviny do odkladacích priestorov, vyvetrať izbu, vyniesť smeti. 

 Dodržať zásady osobnej hygieny, starať sa o osobný vzhľad, ktorý musí byť primeraný 

 dobe a miestu, kde sa žiak zdržuje (jedáleň, telocvičňa, kultúrne podujatie a pod.). 

 Prezúvať sa pred vstupom do izby. 

 V súlade s hygienickými pravidlami si vymieňať posteľnú bielizeň v intervale 14 dní. 

 V súlade  so psychohygienickými požiadavkami dodržiavať stanovený režim dňa, nočný 

 pokoj, čas vymedzený na spánok. 

 

 c) Predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a predpisy požiarnej ochrany 

 

 Pri nástupe do ŠI musia byť všetci žiaci oboznámení so Školským poriadkom ŠI ako 

 súčasti SOŠ Handlová a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

  a o požiarnej ochrane.   Vychovávatelia o tom vedú evidenciu.   

 Žiaci môžu vykonávať iba také práce, ktoré sú primerané ich vyspelosti, telesným 

 schopnostiam  a nie sú škodlivé ich zdraviu a vývoju. 

 Žiaci musia mať pri práci poskytnutú zvýšenú starostlivosť. Žiaci nesmú byť zamestnaní 

 prácami, ktoré  sú pre nich neprimerané, nebezpečné a zdraviu škodlivé. Nesmú byť 

 zamestnaní prácami, pri ktorých sú vystavení zvýšenému nebezpečenstvu úrazu, alebo 

 pri ktorých by mohli vážne ohroziť bezpečnosť a zdravie spolužiakov alebo 

 zamestnancov. 

 Vedenie ŠI kontroluje a vyžaduje dodržiavanie hygienických, požiarnych predpisov o 

 ochrane a bezpečnosti pri práci a vyvodzuje dôsledky pri ich nedodržiavaní. 

 Žiaci musia mať počas prác zabezpečený odborný pedagogický dozor. 
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 Riaditeľ ŠI zodpovedá za zabezpečenie odbornej pedagogickej činnosti vychovávateľov. 

 Pri výletoch, exkurziách a súťažiach organizovaných ŠI riaditeľ určí jedného 

 zodpovedného vychovávateľa na každých 25 žiakov. Ak to vyžadujú okolnosti, 

 zabezpečí pedagogický dozor aj s väčším počtom osôb. 

 Pri návšteve verejného kúpaliska alebo pri kúpaní vo voľnej prírode, ktoré organizuje 

 ŠI, môžu žiaci vstupovať do vody tam, kde je kúpanie dovolené aj v  skupinách, 

  pričom skupina nemôže mať viac ako 10 žiakov. Pri tejto činnosti musí byť zabezpečený 

  dozor pedagogickým zamestnancom, ktorý má na to odbornú spôsobilosť, alebo 

  plavčíkom.  

 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. 

 

 Žiaci sú povinní: 

 

 Dodržiavať prevádzkové, bezpečnostné a protipožiarne predpisy v priestoroch, kde sa 

 zdržujú. 

 Hlásiť ihneď každé poranenie, úraz, ochorenie službukonajúcemu vychovávateľovi, 

 ktorý vykoná potrebné opatrenia a zaeviduje úraz  v súlade s metodickým usmernením 

  MŠ SR. 

 Dodržiavať v prípade mimoriadnych situácií  požiarno-poplachové smernice ŠI. 

 Používať v ŠI a v izbe elektrické spotrebiče, ktoré sú povolené a  zodpovedajú platným 

 STN . 

 Ohlásiť službukonajúcemu vychovávateľovi poškodenie inventáru, vzniknuté poruchy 

 a škody, poruchy v elektrickom vedení, v inštalácií vodovodného systému, požiar a iné 

 závažné nebezpečné udalosti a skutočnosti. 

 Nenechávať v priebehu dňa otvorenú izbu bez dozoru ani  na krátky čas. 

 Starať sa o svoje osobné veci a veci svojich spolubývajúcich, chrániť ich pred 

 poškodením, stratou a odcudzením. Peniaze a cennejšie veci nenechávať voľne 

 položené na ľahko dostupnom mieste. Vyššiu sumu peňazí je možné uschovať 

  u službukonajúceho vychovávateľa.  

 Pri odchode zo ŠI skontrolovať izbu, zatvoriť okná, zhasnúť svetlo, vytiahnuť zo siete 

 elektrické spotrebiče. Pri veternom počasí, búrkach nenechávať otvorené okná (škody 

 vzniknuté nerešpektovaním týchto pokynov hradí žiak). 

 

 Žiakom sa zakazuje: 

 

 Opustiť ŠI bez oznámenia, alebo bez povolenia službukonajúceho vychovávateľa. 

 Zdržiavať sa v cudzej izbe bez prítomnosti tam ubytovaných žiakov. 

 Prijímať v izbách návštevy neubytovaných (cudzích) osôb bez oznámenia 

 službukonajúcemu vychovávateľovi a bez jeho súhlasu. 

 Používať v izbách vlastné tepelné elektrospotrebiče ako sú variče, ponorné elektrické 

 špirály,  varné kanvice, hriankovače, kávovary, rôzne ohrievače. Variče a varné kanvice 
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 sú k dispozícii v kuchynkách, žiaci ich nesmú prenášať. Naparovacia žehlička sa 

 požičiava v zborovni vychovávateľov. 

 Používať, prechovávať,  obstarávať pre vlastnú potrebu, alebo pre iného drogy, 

 psychotropné látky, jedy a prekurzory, alkohol, chemikálie,  výbušniny, zbrane; hrať 

  hazardné hry;  byť pod vplyvom nedovolených látok (alkohol, drogy, chemikálie), a to 

  tak v ŠI, ako aj mimo neho. Nedodržanie tohto ustanovenia je považované za hrubé 

  porušenie ŠP ŠI. V prípade nálezu drog, psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, 

  prípadne podozrenia z ich použitia, sú pedagogickí zamestnanci povinní privolať políciu 

  a v prípade neplnoletého žiaka upovedomiť neodkladne jeho rodičov, alebo zákonných 

  zástupcov.   

 Fajčiť vo všetkých priestoroch ŠI a školy. 

 Manipulovať s otvoreným ohňom (používanie sviečok, zapaľovačov, rôznych kahancov, 

 vonných tyčiniek, zapaľovanie akýchkoľvek predmetov).  

 Vykláňať sa z okien, čokoľvek z nich vyhadzovať, sedieť na parapetných doskách, 

 pokrikovať na okoloidúcich. 

 Behať po chodbách a schodištiach. 

 Zamykať sa v priebehu dňa aj noci v izbách, zdržovať sa v noci bez súhlasu 

 službukonajúceho vychovávateľa v cudzích izbách. 

 Telefonovať zo služobného telefónu ŠI.  

 Manipulovať s elektroinštaláciou, poškodzovať hasiace prístroje a informačné tabule. 

 Používať  vlastné televízne prijímače. Osobnú výpočtovú techniku možno používať na 

 základe  dodržiavania osobitne stanovených zásad. 

 Využívať vo vzájomných vzťahoch s inými žiakmi vydieranie a útlak (tzv. šikanovanie). 

 Uvádzať do obehu, robiť verejne prístupnými, vyrábať alebo donášať písomné 

 pornografické diela, nosiče zvuku alebo obrazu a iné predmety ohrozujúce mravnosť, v 

 ktorých sa prejavuje neúcta k človeku a násilie. 

 Do ŠI prinášať, vodiť, chovať a prechovávať zvieratá. 

 

 d) Zásady stravovania 

 

 Ubytovaní žiaci sa môžu stravovať v školskej jedálni. 

 Úhrada za stravu žiakov a finančné limity na potraviny na výrobu jedál sú stanovené v 

 zmysle usmernení MŠ SR. 

 Žiaci ubytovaní v ŠI odoberajú celodennú stravu. Počas choroby alebo neprítomnosti 

 v ŠI si môžu odber stravy odhlásiť. Ak tak neurobia, sú povinní uhradiť platbu za stravu 

  v plnom rozsahu. Strava sa odhlasuje predchádzajúci deň do 6,45 hodiny.  

 Žiaci si môžu odhlasovať raňajky v pondelok a suchú večeru v piatok po celý školský 

 rok.  Dôvody a podmienky odhlasovania dohodne vedenie ŠI s rodičmi  a plnoletými 

  žiakmi na začiatku školského roka. 
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X. 

Denný režim v ŠI - Pondelok až piatok 

 

Budíček 6,00 - 6,20 hod.(pre nulté hodiny)       

  6,45 - 6,55 hod.(pre ostatné hodiny) 

 

Raňajky  6,45 - 7, 45 hod. 

 

Odchod na vyučovanie 6,45 - 7,40 hod. a podľa rozvrhu hodín  

 

Obed                                                             11,30 - 13,00 hod.   

 

Vyučovanie                                               7,00  maximálne do 15,15 hod.      

                                       

Osobné voľno, výchovná činnosť                     13,45 - l5,45 hod.        

                 

Odporúčané štúdium, študijný pokoj               l5,45 - l7,45 hod. 

 

Večera 17,50 - 18,15 hod. 

 

Organizované aktivity, individuálne  18,30 - 21,30 hod. 

vychádzky, večerné štúdium, 

individuálna záujmová činnosť  

 

Večerná hygiena,  21,00 - 21,30 hod. 

príprava na večierku  

 

Večierka 21,30 hod.      

                                                                       

Nočný pokoj  22,00 - 6,00 hod. 

 Výnimky z platného režimu dňa budú žiakom poskytované iba v prípade výborných 

študijných výsledkov, dodržiavania ŠP ŠI, vzorného správania, zapájania sa do výchovno – 

vzdelávacej činnosti organizovanej v ŠI.  

 Školský internát nezabezpečuje prevádzku počas dní pracovného pokoja, štátnych sviatkov 

pripadajúcich na pondelok a piatok a počas prázdnin. V piatok od 15,00 hod. je ŠI uzatvorený. 

Žiaci prichádzajú do ŠI v nedeľu od 17,00 hod. najneskôr do 21,00 hod. 

XI. 

Záverečné ustanovenie 

 

 Školský poriadok Školského internátu, Lipová 8, Handlová ako súčasti SOŠ, Lipová 8, 

Handlová je záväzný pre všetkých žiakov a zamestnancov školského internátu a nadobúda 

účinnosť dňa 1. 9. 2010. 

 

      Handlová 1. 9. 2018                                                                              Mgr. Jozef Barborka 

                                                                                                                               riaditeľ SOŠ      

 


