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Školský poriadok školského internátu 

Čl. I 
Účel a dôvod vydania školského poriadku školského internátu 

 
Školský poriadok školského internátu sa vydáva v súlade s § 11 ods. 3 písm. n) zákona NR SR č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, § 4 ods. 1 písm. e) vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 236/2009 Z. z. o školskom internáte a podporene s § 
5 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s cieľom vymedziť požiadavky prijímania žiakov do 
školského internátu, práva a povinnosti ubytovaných žiakov, denný režim školského internátu, opatrenia vo 
výchove, zásady starostlivosti o bezpečnosť a zdravie ubytovaných žiakov, zásady správania sa v školskej 
jedálni a postavenie a úlohy žiackej rady školského internátu. 

Tento predpis je súčasťou riadiaceho a kontrolného systému Strednej odbornej školy 
pedagogickejTurčianske Teplice. 

Zmeny a doplnky školského poriadku školského internátu vydáva riaditeľka Strednej odbornej školy 
pedagogickej Turčianske Teplice. 

Čl. II 

Vymedzenie predmetu činnosti 

 
Školský internát pri Strednej odbornej škole pedagogickej (ďalej ŠI) je výchovno-vzdelávacie zariadenie, 

ktoré zabezpečuje   výchovno-vzdelávaciu   činnosť   v čase mimo vyučovania, ubytovanie a stravovanie. 
Vo výchovno-vzdelávacej činnosti nadväzuje na výchovu a vzdelávanie v škole a úzko spolupracuje 
s rodinou žiaka.  

Výchovno-vzdelávacia činnosť v školskom internáte sa realizuje podľa schváleného Výchovného 
programu školského internátu, ktorý vytvára podmienky na uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov 
žiakov prostredníctvom činností a aktivít v čase mimo vyučovania. 

 
Čl. III 

Prijímanie žiakov do školského internátu 
 

(1) Žiak sa prijíma do školského internátu na príslušný školský rok na základe písomnej žiadosti zákonného 
zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka. 
(2) Žiadosť o prijatie do školského internátu podáva zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak najneskôr 
do 30. júna pre bezprostredne nasledujúci školský rok. 
(3) O prijatí žiaka do školského internátu rozhoduje riaditeľ školy ako vecne príslušný prvostupňový 
správny orgán, ktorý zriaďuje na zabezpečenie prípravy, priebehu a spracovania výsledkov prijímacieho 
konania prijímaciu komisiu ako svoj poradný orgán. 
(4) Prijímacia komisia posudzuje žiadosti o prijatie do školského internátu a na základe ich posúdenia 
zostavuje celkové poradie žiakov pre prijatie do školského internátu. 
(5) Ak pre nedostatok ubytovacej kapacity školského internátu nemôžu byť prijatí všetci prihlásení žiaci, 
prijímajú sa najskôr žiaci so zmenenou pracovnou schopnosťou, žiaci z detských domovov, siroty, žiaci, 
ktorí sú v pestúnskej starostlivosti, žiaci z neúplných rodín, žiaci so zdravotným znevýhodnením, žiaci, ktorí 
majú väčšiu vzdialenosť trvalého bydliska od školského internátu, žiaci prvého ročníka. 
(6) Pobyt žiaka v školskom internáte sa skončí, ak o skončenie pobytu písomne požiada zákonný zástupca 
žiaka alebo plnoletý žiak, ak bol žiak vylúčený zo školského internátu alebo prestal byť žiakom školy, ak 
zákonný zástupca alebo plnoletý žiak neplatí stanovený príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojenú 
s ubytovaním, ak sa žiak preukázateľne dopustil trestnej činnosti. 
  
 



 
Čl. IV 

Práva ubytovaných žiakov 
 

Ubytovaný žiak má právo: 
a) využívať vyhradené priestory k príprave na vyučovanie, 
b) používať pridelenú izbu a jej príslušenstvo, 
c) žiadať základné vybavenie pridelenej izby, 
d) používať ďalšie vyhradené zariadenie ŠI, 
e) na celodenné stravovanie v školskej jedálni, 
f) zúčastňovať sa na organizovaní podujatí v ŠI, 
g) aktívne sa zúčastňovať na každej činnosti, ktorú ponúka ŠI, 
h) podávať návrhy a vyjadrovať pripomienky ku všetkým otázkam života v ŠI, 
i) prijímať návštevy vo vyhradených priestoroch; v chodbe pred vrátnicou do 18:00 h; návšteva otca 

žiakov na poschodí je povolená  do 19:00 h po zapísaní a nahlásení sa na vrátnici ŠI, 
j) informovať sa o plánovaných zmenách v ŠI, 
k) zúčastňovať sa zasadnutí žiackej rady ŠI, alebo sa oboznámiť so  závermi zasadnutí, 
l) požadovať slušné zaobchádzanie zo strany všetkých pedagogických a nepedagogických   
m) zamestnancov ŠI, 
n) používať so súhlasom vychovávateľky  a spolubývajúcich osobné elektrospotrebiče  

(rádio, magnetofón, CD prehrávač, sušič vlasov, nočná lampa, mobilný telefón a ďalšie 
spotrebiče, ktoré schváli vychovávateľka. Všetky používané elektrospotrebiče musia byť 
v dobrom technickom stave.) 

o) na ochranu zo strany pedagogických zamestnancov voči šikanovaniu, 
p) na ochranu pred narkotikami, drogami, alkoholom a návykovými látkami. 

 
Čl. V 

Povinnosti ubytovaných žiakov 
 

Ubytovaný žiak je povinný: 
a) dôsledne dodržiavať a rešpektovať ustanovenia školského poriadku ŠI, 
b) uhradiť mesačný príspevok za ubytovanie a stravu do 10. dňa v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, 

za ktorý sa príspevok uhrádza na základe VZN č. 15/2018 Žilinského samosprávneho kraja o určení 
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, 

c) pravidelne a svedomito sa pripravovať na vyučovanie a dodržiavať čas určený na prípravu na 
vyučovanie, 

d) dodržiavať zásady slušného správania sa voči ubytovaným žiakom a zamestnancom ŠI, 
e) používať vlastné posteľné prádlo, (výmena prádla za čisté raz za 14 dní), 
f) udržiavať v poriadku a čistote svoje veci, izbu, ostatné vyhradené priestory a konať práce a služby, 

ktoré určí vychovávateľka, /ide o služby v jedálni, upratovanie pod oknami a pod./ - viď zásady 
svojpomocnej činnosti a samoobslužnej činnosti – harmonogram práce....   

g) šetriť zariadenie ŠI, elektrickou energiou a vodou, v prípade poškodenia zariadenia ŠI uhradiť 
stratu, 

h) ochraňovať svoj osobný majetok, zabezpečiť svoje osobné veci tak, aby zamedzil odcudzeniu 
a poškodeniu. Za straty (prípadne poškodenie) nezabezpečených osobných vecí žiaka, ŠI 
nenesie zodpovednosť,  

i) na vyzvanie vychovávateľky umožniť kontrolu priestorov, ktoré využíva ako aj kontrolu 
osobných vecí za svojej prítomnosti, 

j) každú úmyselnú škodu alebo škodu spôsobenú z nedbanlivosti uhradiť vedeniu ŠI 
prostredníctvom zákonného zástupcu, 

k) ak je dôvodné podozrenie, že je žiak pod vplyvom alkoholu alebo návykovej látky, musí sa 
podrobiť skúške na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu. 
Dychovú skúšku budú  oprávnené vykonať na základe odsúhlasenia zákonnými zástupcami  
z rodičovského stretnutia zo dňa 02.09.2018 službukonajúce vychovávateľky v ŠI. 

l) dodržiavať zákon č. 377/2004 o ochrane nefajčiarov,  



m) dodržiavať pravidlá dobrého spolunažívania ubytovaných, 
n) dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a protipožiarnej ochrany, 
o) okamžite hlásiť zistené závady na inventári ŠI skupinovej vychovávateľke,  
p) zodpovedať za kľúč od izby, bunky, v prípade  straty žiak hradí náklady spojené s ich  výrobou, 
q) pri odchode z bunky ako posledný odovzdať kľúč na vrátnici ŠI, 
r) zaopatriť si skrinku na obuv vlastnou visiacou zámkou, 
s) prezúvať sa (za prezuvky sa nepovažuje športová obuv), nechodiť naboso 
t) dodržiavať čas vychádzok, čas návratu z rôznych podujatí, návštev, 
u) odchádzať zo ŠI tak, aby sa včas dostavil na vyučovanie,  
v) zaevidovať sa do 8:00 hod. v kancelárii č. 10 v prípade, ak zostáva na internáte z dôvodu 

nepriaznivého zdravotného stavu. Ak zdravotné problémy pretrvávajú je povinný s vedomím 
zákonného zástupcu alebo v jeho prítomnosti opustiť ŠI. 

 

Čl. VI 

Ubytovaným žiakom sa zakazuje 

 
a) fajčiť v priestoroch ŠI a jeho najbližšom okolí /min. 100m/ 
b) prichádzať pod vplyvom alkoholu, prinášať, prechovávať v ŠI a piť alkoholické nápoje, užívať drogy 

a iné zdraviu škodlivé látky (v prípade, že žiak preukázateľné požil alkoholické nápoje alebo iné 
zdraviu škodlivé látky je rodič alebo zákonný zástupca povinný takého žiaka odviesť zo ŠI), 

c) zasahovať do elektrickej inštalácie všetkého druhu, 
d) používať prinesené elektrospotrebiče bez súhlasu vychovávateľky, 
e) požičiavať si bez dovolenia spolubývajúcich ich osobné veci, oblečenie, kozmetiku a pod., 
f) chodiť do druhých izieb bez pozvania, prespávať na posteli neprítomnej spolužiačky bez jej 

súhlasu a informovania vychovávateľky v nočnej službe, 
g) prechovávať akékoľvek strelné zbrane, náboje, chemikálie, výbušniny, pyrotechniku a zvieratá, 
h) vysedávať a vykláňať sa z okien, vyhadzovať odpadky z okien a pokrikovať na 

okoloidúcich,  
i) vynášať taniere, príbor a poháre z jedálne,  
j) premiestňovať inventár ŠI, lepiť plagáty na steny a nábytok, 
k) prinášať a prechovávať v ŠI cenné predmety a väčšiu sumu peňazí, za ich stratu alebo odcudzenie 

ŠI neručí. Ak tak žiak urobí, berie na seba plnú zodpovednosť. 
l) svojvoľné opustenie ŠI a mesta v denných i v nočných hodinách bez vedomia  vychovávateľky, 
m) vstupovať ubytovaným chlapcom na dievčenské izby a dievčatám na chlapčenské izby bez súhlasu 

vychovávateľky, 
n) akýmkoľvek spôsobom ohrozovať a obmedzovať spolubývajúcich telesným, duševným alebo 

spoločenským šikanovaním, 
o) zneužívať technické informačné prostriedky (napr. mobil, videokamera atď.), ktoré vedú k 

porušovaniu zákonných noriem a predpisov (ohrozovanie mravnosti, podnecovanie neznášanlivosti, 
porušenie osobných slobôd a pod.), 

p) uvádzať do obehu, robiť verejne prístupnými, vyrábať alebo dovážať pornografické diela, nosiče 
zvuku, obrazu alebo iné predmety ohrozujúce mravnosť, v ktorých sa prejavuje neúcta k človeku 
a násilie, 

q) zamykať sa na izbách, 
r) prijímať na izbách návštevy cudzích osôb alebo hostí ubytovaných v budove školského internátu, 
s) umožniť vstup cudzím osobám do školského internátu. 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

Čl. VII 
Práva zákonného zástupcu 

 
Zákonný zástupca má právo: 

a) oboznámiť sa s výchovným programom ŠI a so školským poriadkom ŠI, 
b) byť informovaný o správaní svojho dieťaťa a jeho pôsobení v ŠI, 
c) byť informovaný o výchovných opatreniach pri porušení školského poriadku ŠI, 
d) byť informovaný o zdravotných problémoch dieťaťa. 

 
Čl. VIII 

Povinnosti zákonného zástupcu 
 

Zákonný zástupca je povinný: 
a) pravidelne uhrádzať poplatky za ubytovanie v ŠI a stravu v ŠJ  v súlade s VZN č. 15/2018 Žilinského 

samosprávneho kraja o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v 
školských zariadeniach, 

b) informovať skupinovú vychovávateľku o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho 
zdravotných problémoch a iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na pobyt v ŠI, 

c) oznámiť vychovávateľke, ak žiak pravidelne užíva lieky, resp. je alergický na lieky alebo má 
chorobu, ktorá vyžaduje zvláštnu pozornosť, 

d) nahradiť škodu, ktorú žiak zavinil úmyselne alebo z nedbanlivosti, 
e) oznámiť vychovávateľke odchod žiaka zo ŠI v priebehu týždňa, 
f) bezodkladne prísť pre chorého žiaka a zabezpečiť mu odvoz domov, 
g) telefonicky nahlásiť službukonajúcej vychovávateľke oneskorený príchod žiaka do ŠI pri meškaní 

spojov. V prípade, že žiak nenastúpi do ŠI, nie je povinnosťou ŠI zisťovať dôvod neprítomnosti 
žiaka. ŠI preberá zodpovednosť za žiaka až po jeho príchode do ŠI.  

 
 

Čl. IX 
Výchovné opatrenia 

 
Za vzorné plnenie povinností, mimoriadnu aktivitu, za statočný čin alebo za iné mimoriadne zásluhy sa 

môže žiakovi  udeliť pochvala alebo iné ocenenie. Formu pochvaly alebo ocenenia navrhuje zástupca 
riaditeľa školy pre prácu v ŠI po prerokovaní s príslušnou vychovávateľkou a schvaľuje ju riaditeľ školy. 

 
Ak sa žiak a študent previní proti školskému poriadku ŠI môže sa mu podľa závažnosti priestupku uložiť 

niektoré z týchto opatrení: 
a) pokarhanie skupinovou vychovávateľkou 
b) pokarhanie  riaditeľom školy a ŠI 
c) podmienečné vylúčenie z ŠI 
d) vylúčenie zo ŠI.  
 
Ad. a) Pokarhanie skupinovou vychovávateľkou - za neplnenie si povinností a porušenie zákazov 
stanovených v školskom poriadku školského internátu. 
 
Ad. b) Pokarhanie riaditeľom školy -  za nerešpektovanie predchádzajúcich výchovných opatrení, 
sústavné porušovanie pravidiel správania sa a školského poriadku, závažné skutky ohrozujúce ostatných 
spolužiakov a zamestnancov ŠI, za prvé prinesenie alkoholu do ŠI alebo požitie alkoholu v ŠI alebo príchod 
do ŠI pod vplyvom alkoholu, opustenie ŠI bez vedomia vychovávateľky a s následným konaním PZ SR. 
 
Ad. c) Podmienečné vylúčenie zo ŠI – za opakované skutky klasifikované ako skutky, za ktoré je žiak 
pokarhaný riaditeľom školy, krádež, vandalizmus, šikanovanie, vydieranie, ohrozenie života a zdravia 
žiakov ubytovaných v ŠI a zamestnancov ŠI, nezaplatenie poplatku za ubytovanie za 3 mesiace. Po 



neuhradení platby bude zákonný zástupca upozornený na túto skutočnosť. 
O podmienečnom vylúčení  zo ŠI a vylúčení zo ŠI rozhoduje riaditeľ školy na návrh zástupcu riaditeľa 

školy pre prácu v ŠI a po prerokovaní s pedagogickou radou školy a informovaní zákonných zástupcov 
žiaka, ktorého sa navrhované opatrenie týka, pričom sa zohľadní, či sa jedná o prvé alebo opakované 
porušenie ŠPŠI,  správanie žiaka a závažnosť porušenia. V rozhodnutí určí riaditeľ ŠI dobu trvania 
podmienečného vylúčenia, a to najdlhšie na 1 kalendárny rok. Ak sa žiak v priebehu platnosti 
podmienečného vylúčenia dopustí ďalšieho závažného previnenia, po prerokovaní pedagogickou radou 
bude zo ŠI vylúčený. 

 
Ad. d) Vylúčenie zo ŠI – za nedodržanie podmienky stanovenej v podmienečnom vylúčení zo ŠI, za 
mimoriadne závažné porušenia školského poriadku školského internátu, ľudských páv 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 zo ŠI je potrebné 
objektívne prešetriť. Prešetrenie sa uskutoční za osobnej účasti žiaka a jeho zákonného zástupcu, 
vychovávateľky, zástupcu riaditeľa pre ŠI a riaditeľa školského internátu. O prešetrení konania žiaka sa 
vyhotoví písomný záznam. Písomné rozhodnutie o podmienečnom vylúčení alebo vylúčení žiaka zo ŠI sa 
doručí zákonnému zástupcovi žiaka. 
 

Pochvaly a výchovné opatrenia na posilnenie disciplíny sa oznamujú zákonným zástupcom  žiaka a 
študenta a zaznamenávajú sa do osobného spisu žiaka. 
 

Čl. X 

Celodenný režim školského internátu 

 
Čas 1. – 4. ročník 

6:15 Budíček 
6:15 – 6:30 Ranná hygiena, úprava postele 
6:30 – 7:20 Raňajky 
7:30 Odchod do školy 
8:00 – 14:15 Vyučovací proces 
12:30 – 13:45 Obed pre žiakov gymnázia 
13:30 – 15:00 Obed pre žiakov PaSA – po tomto termíne sa obedy 

nevydávajú! 
14:15 – 17:00 Osobné voľno – prejavom slušnosti je svoj odchod z poschodia 

oznámiť službukonajúcej vychovávateľke, krúžky. 
16:00 – 18:00 Individuálna príprava na vyučovanie, záujmová činnosť, 

činnosť vo VS, krúžky a komisie, činnosť vo VS. 
17:30 – 18:30 Večera 
19:00 – 21:00 Povinné štúdium – v tomto čase všetci v ŠI zachovávajú 

ticho a pokoj a rešpektujú sa pri príprave na vyučovanie. 
21:00 – 22:00 Individuálna príprava na vyučovanie, záujmy, príprava na 

spánok. 
22:00 Nočný kľud. Všetky izby zhasnú svetlo. Nevyhnutná 

príprava na vyučovanie je možná po 22:00 hod. iba 
v študovni a v určených priestoroch, najdlhšie však do 
24:00 hod. a iba žiaci 3. a 4. ročníka. 

 

 



 

Čl. XI 

Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť ubytovaných žiakov 

 
(1) Školský internát vytvára podmienky pre zdravý vývoj ubytovaných žiakov. Rešpektuje pri tom 
zdravotné, hygienické a bezpečnostné požiadavky ustanovené všeobecne platnými právnymi normami a 
vnútornými predpismi školy a školského internátu. 
(2) Ubytovaní žiaci sú povinní dodržiavať školský poriadok školského internátu a ďalšie predpisy a pokyny 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia, s ktorými boli oboznámení a o plnení ktorých boli primeraným 
spôsobom poučení. 
(3) Na začiatku školského roka bezpečnostný technik školy alebo iná poverená osoba preukázateľným 
spôsobom poučí žiakov o podmienkach na zaistenie BOZ, oboznámi ich s požiarnymi a poplachovými 
smernicami, evakuačným plánom ŠI a zásadami poskytovania prvej pomoci. Vychovávateľka vyhotoví 
prezenčnú listinu poučených žiakov. Prezenčnú listinu s podpismi žiakov odovzdá zástupcovi školy pre 
prácu v ŠI. 
(4) Pri všetkých výchovno-vzdelávacích činnostiach, akciách a podujatiach organizovaných v školskom 
internáte i mimo neho musia byť žiaci poučení povereným vedúcim činnosti, akcie alebo podujatia 
o možnom ohrození bezpečnosti a zdravia a o povinnosti dodržiavať zásady BOZ. Dokladom 
o uskutočnenom poučení je záznam o ponaučení s osnovou poučenia a prezenčnou listinou poučených 
žiakov. Žiaci, ktorí neboli prítomní v čase vykonania poučenia, musia byť poučení v náhradnom termíne 
ešte pred začiatkom konania akcie, o čom sa vyhotoví písomný záznam. Súčasťou organizačného 
zabezpečenia akcie je aj informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka. 
(5) Každý úraz je žiak a študent povinný ihneď hlásiť príslušnej vychovávateľke, ktorá to bezodkladne 
oznámi riaditeľovi školy. Vychovávateľka je následne povinná zapísať úraz do knihy úrazov, ktorá je 
uložená na vrátnici ŠI a skontaktovať sa s bezpečnostným technikom školy, ktorý zabezpečení prešetrenie 
úrazu a vyplnenie príslušných tlačív a formulárov. O úraze neplnoletého žiaka informuje ŠI zákonného 
zástupcu žiaka. Školský internát v prípade potreby zabezpečí žiakovi okamžité poskytnutie prvej pomoci. 
Podľa závažnosti úrazu a s ohľadom na vek zraneného žiaka zaistí ŠI jeho sprevádzanie do zdravotníckeho 
zariadenia alebo ošetrenie odborným lekárom priamo v školskom internáte. O udalosti a poskytnutých 
opatreniach informuje zákonného zástupcu žiaka.  
(6) Pri výchovno-vzdelávacích činnostiach, akciách a podujatiach, pri svojpomocných prácach vykonáva 
dozor nad žiakmi poverená vychovávateľka, ktorá je povinná dbať na všeobecne platné právne predpisy 
a vnútorné predpisy o bezpečnosti a ochrane žiakov. 
(7) Pri individuálnych vychádzkach žiakov sa pedagogický dozor ne vykonáva. V prípade, že ubytovaný 
žiak svojvoľne opustí ŠI bez súhlasu skupinovej alebo službukonajúcej vychovávateľky, nenesie ŠI za tohto 
žiaka zodpovednosť. 
(8) Vychovávateľky prideľujú žiakom iba také práce a služby (udržiavanie čistoty a poriadku, ochrana 
a tvorba životného a pracovného prostredia, služba v jedálni a i.), ktoré sú primerané ich fyzickému 
a psychickému rozvoju a sú v súlade s právnymi predpismi o pracovných podmienkach mladistvých. Žiaka 
nemožno poveriť nebezpečnou a jeho veku neprimeranou prácou. 
(9) Zistené nedostatky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov a zamestnancov zapíše 
ten, kto ich zistil do denného hlásenia  alebo zošitu údržby  na vrátnici ŠI. 
(10) Každý žiak ubytovaný v ŠI musí dodržiavať všeobecne platné hygienické nariadenia a zásady osobnej 
hygieny. Pri vstupe do školského internátu sa prezuje a vychádzkovú obuv si odloží do vyhradenej skrinky 
v ŠI. Udržiava si svoje osobné veci v poriadku a čistote, dodržiava osobnú hygienu, stará sa o životné 
a pracovné prostredie a svoj osobný vzhľad.    
(11) Pri ochorení žiaka, ktoré si na základe lekárskeho vyjadrenia vyžaduje domáce liečenie, žiak opúšťa ŠI 
v deň vypísania PN. Ak jeho zdravotný stav nedovoľuje samostatné cestovanie, oznámi skupinová 
vychovávateľka túto skutočnosť jeho zákonnému zástupcovi, ktorý si osobne príde po žiaka alebo 
zabezpečí jeho odvoz domov. Ak je žiak hospitalizovaný, skupinová vychovávateľka  ihneď upovedomí o 
tejto skutočnosti jeho zákonného zástupcu. 
 
 



 

Čl. XII 

Dochádzka žiakov do ŠI 
 
Do ŠI žiak prichádza v nedeľu do 21,00 hod., v prípade mimoriadneho meškania autobusových alebo 

vlakových spojov i po tejto hodine. Zákonný zástupca je povinný oznámiť službukonajúcej vychovávateľke 
neskorší príchod žiaka z dôvodu meškania spojov. 

Pri nedeľnom príchode do ŠI je žiak povinný nahlásiť svoj príchod službukonajúcej vychovávateľke. 
Neprítomnosť žiaka v ŠI pre chorobu alebo z iného závažného dôvodu oznámi rodič alebo zákonný 

zástupca vychovávateľke. 
Vychádzky žiakov sú povolené len v čase osobného voľna do 17:00 hod. Individuálne vychádzky v 

mieste ŠI po 17:00 povoľuje vychovávateľka. Na vychádzku má žiak právo, nie nárok. 
Počas vychádzky sa musí žiak slušne správať a musí dodržiavať ustanovenia školského poriadku a 

vnútorného poriadku ŠI. 
Vychádzky mimo Turčianskych Teplíc sa povoľujú iba  na písomný informovaný súhlas rodičov alebo  

osobné vyzdvihnutie žiaka rodičom alebo zákonným zástupcom. V krajnom prípade zákonný zástupca 
požiada o vychádzku pomocou zaslanej SMS.    

 
Čl. XIII 

Zásady správania sa v školskej jedálni 
 

(1) Žiaka sa v školskej jedálni správa slušne, dodržiava určený časový poriadok výdaja stravy, dbá na 
kultúru stolovania a rešpektuje pokyny službukonajúcej vychovávateľky. 
(2) Ubytovaní žiaci vykonávajú v školskej jedálni služby podľa predpísaného harmonogramu. Ich úlohou je 
zabezpečiť výkon činností súvisiacich s kultúrou a hygienou stolovania. 
(3) Žiaci si objednávajú stravu na nasledujúci deň najmenej deň vopred do 11:30 hodiny, pomocou 
elektronického systému objednávania. 
(4)Objednávanie suchej stravy je potrebné nahlásiť dva dni dopredu, s menným zoznamom a podpisom 
vychovávateľky, prípadne vedúceho akcie, podujatia. 
(5) Objednávanie a vydávanie stravy sa vykonáva prostredníctvo kreditnej karty, ktorú si žiak kúpi na 
začiatku školského roka. 
(6) Z jedálne nie je povolené vynášať jedlo, kuchynský riad a príbory. Nosiť stravu na izbu pre chorého 
žiaka možno len so súhlasom vychovávateľky v hlavnej službe. 
(7) Pripomienky k stravovaniu, reklamácie na kvalitu stravovania si môže žiak uplatniť prostredníctvom 
stravovacej komisie. 
 

Čl. XIV 
Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte a stravovaním 

v školskej jedálni 
 

(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte prispieva zákonná zástupca 
neplnoletého žiaka a plnoletý žiak mesačne sumou, ktorú určí riaditeľ školy v rámci rozpätia stanoveného 
zriaďovateľom vo všeobecne záväznom nariadení. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte na jedného žiaka môže byť najviac 45% zo sumy 
životného minima pre nezaopatrené dieťa. 
(2) Príspevok na ubytovania sa uhrádza do 10. dňa v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý sa 
príspevok uhrádza na základe VZN č. 15/2018 Žilinského samosprávneho kraja o určení výšky príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach. Jeho konkrétna výška na príslušný rok sa 
zverejní na internetovej stránke školy a školského internátu alebo sa písomne oznámi zákonnému zástupcovi 
neplnoletého žiaka alebo plnoletému žiakovi. 
(3) Zriaďovateľ školy, ktorej súčasťou je školský internát môže znížiť pod minimálnu hranicu určeného 
rozpätia alebo odpustiť príspevok na úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte, ak o to 
zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak písomne požiada zriaďovateľa podľa stanovených 
podmienok a predloží mu doklad nie starší ako 3 mesiace o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi. 



(4)Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v školskej jedálni prispieva zákonný zástupca 
neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak mesačne sumou vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekovej 
kategórie 15 – 19 ročných stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Výšku príspevku určí 
riaditeľ školy v rámci rozpätia stanoveného zriaďovateľom vo všeobecne záväznom nariadení. 
(5) Okrem nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak aj 
režijné náklady v školskej jedálni v sume 0,05 na odobraté hlavné jedlo. 
(6) Príspevok na stravovanie uhrádza v mesačnom súčte predpokladaných odobratých jedál tak, aby 
požadovaná suma bola pripísaná na účet školy najneskôr 3 pracovné dni pred začiatkom odberu stravy 
v mesiaci, za ktorý sa stravovanie poskytuje. Konkrétna výška príspevku na stravovanie pre príslušný 
školský rok sa zverejní na internetovej stránke školy a školského internátu alebo sa písomne oznámi 
zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka alebo plnoletému žiakovi. 
(7) Zriaďovateľ školy môže znížiť pod minimálnu hranicu určeného rozpätia alebo odpustiť príspevok na 
úhradu nákladov spojených so stravovaním v školskej jedálni, ak o to zákonný zástupca neplnoletého žiaka 
alebo plnoletý žiak písomne požiada zriaďovateľa podľa stanovených podmienok a predloží mu doklad nie 
starší ako 3 mesiace o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. 
(8) Písomné žiadosti na zníženie alebo odpustenie príspevku na ubytovanie a stravovanie doručí riaditeľ 
školy zriaďovateľovi – Žilinskému samosprávnemu kraju, Odboru školstva a športu. 
(9) Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku na ubytovanie a stravovanie trvá len počas doby, kedy 
trvajú podmienky, ktoré túto zmenu odôvodňujú. Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o znížení 
alebo odpustení príspevku, zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak je povinný túto 
skutočnosť písomne oznámiť riaditeľovi školy. 
 

Čl. XV 
Žiacka samospráva 

 
Žiacka samospráva sa spolupodieľa na organizovaní spoločenského života v školskom internáte. Skladá 

sa zo zástupcov každej výchovnej skupiny, ktorých si výchovné skupiny zvolia na začiatku školského roka. 
Žiacka rada prezentuje záujmy žiakov navonok, komunikuje s vedením školského internátu, podieľa sa na 
riešení závažných problémov v školskom internáte. Činnosť žiackej samosprávy koordinuje poverená 
vychovávateľka. 
 

Čl. XVI 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Školský poriadok školského internátu je záväzný pre všetkých ubytovaných žiakov v školskom internáte. 
Vychovávateľky sú povinné oboznámiť z jeho obsahom všetkých žiakov ubytovaných v ŠI. 
(2) Školský poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia 05.03.2018 s platnosť dňom 01.04.2018. 
(3) Zmeny a doplnky ku školskému poriadku školského internátu vydáva riaditeľ školy po prerokovaní 
s orgánmi školskej samosprávy a po prerokovaní v pedagogickej rade školského internátu. Týmto 
poriadkom sa ruší školský poriadok školského internátu zo dňa 01.09.2012. 
(4) Kontrolu dodržiavania školského poriadku ŠI vykonáva riaditeľ školy, vedúci zamestnanci školského 
internátu a vychovávateľky, každý v rozsahu delegovanej právomoci. 
(5) Nedodržiavanie zásad a pravidiel školského poriadku školského internátu sa klasifikuje ako porušenie 
disciplíny s následkami podľa ustanovení tohto poriadku. 
 

Turčianske Teplice 03.09.2018 
    

 

Ing. Katarína Hanková, v. r. 

       riaditeľka školy a ŠI 


