
 __________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLSKÝ   PORIADOK 

 

ŠKOLSKÉHO   INTERNÁTU 
 

školský rok 2017/2018 

 

D O D A T O K č. 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Žiline, 10.11.2017 

 

Vypracoval: JUDr. Rudolf Hubočan                                               schválil: Ing. Mária Vítová, PhD. 

                     právny poradca školy                                                                       riaditeľka školy 

 



ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU pri Dopravnej akadémii, Rosinská cesta 

2, 010 08  Žilina vydaný podľa § 153 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. ,sa týmto mení a dopĺňa 

nasledovne: 

 

1. V úvodných ustanoveniach štvrtý odsek znie: ŠI je v týždennej prevádzke od nedele 17.00 

hod. do piatku 15.00 hod.. 

 

2. V Článku 2 Riadenie školského internátu sa v druhom odseku slovo „bunkou“ nahrádza slo-

vom „jednotkou“. 

 

3. V Článku 4 Ubytovanie a stravovanie žiakov sa odsek (2) nahrádza novým odsekom, ktorý 

znie: Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v ŠI sa 

uhrádza do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 
 

4. V Článku 6 Základné povinnosti žiakov sa písm. d) a m) nahrádza novým znením:  

 

- písm. d) odchody zo ŠI vykonávať výhradne so súhlasom skupinovej vychovávateľky (v 

prípade neprítomnosti skupinovej vychovávateľky - službukonajúcej vychovávateľky) na 

tlačive „Záznamy o neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka v školskom internáte v školskom 

roku“ a pri odchode zamknúť izbu a kľúč odložiť v kancelárii vychovávateliek.  

- písmeno m) odchod zo ŠI v priebehu týždňa nahlásiť skupinovej vychovávateľke (v 

prípade neprítomnosti skupinovej vychovávateľky - službukonajúcej vychovávateľke) na-

sledovným spôsobom: do evidencie „Záznamy o neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka 

v školskom internáte v školskom roku“, v časti „VYCHÁDZKY“ uvedie dátum (pole 

„dátum“) a predbežný čas dĺžky vychádzky (pole „od-do“) a predloží skupinovej vy-

chovávateľke (v prípade neprítomnosti skupinovej vychovávateľky, predloží službukona-

júcej vychovávateľke) na podpis.  

 

Odchod domov zo ŠI v iný deň, než je posledný pracovný deň v týždni, je možné us-

kutočniť na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu a nahlásiť skupinovej 

vychovávateľke (v prípade neprítomnosti skupinovej vychovávateľky - službukonajúcej 

vychovávateľke) nasledovným spôsobom: Do evidencie „Záznamy o neprítomnosti 

dieťaťa alebo žiaka v školskom internáte v školskom roku“, v časti „ODCHODY 

DOMOV“ uvedie dátum (pole „dátum“) a predloží skupinovej vychovávateľke (v prí-

pade neprítomnosti skupinovej vychovávateľky - službukonajúcej vychovávateľke) na 

podpis. 

 

5. Dopĺňa sa nový článok 6a, ktorý znie:  

6a 

Povinnosti skupinovej (službukonajúcej) vychovávateľky 

 

(1) Službukonajúca vychovávateľka vedie knihu „odchodovka“, v ktorej zaznamenáva predpo-

kladaný odchod žiaka zo školského internátu domov v posledný pracovný deň, alebo v  deň 

individuálneho odchodu v priebehu týždňa a predpokladaný príchod. resp. návrat žiaka 

z domu do školského  internátu. 

(2) Predpokladaný odchod žiaka zo školského internátu domov a predpokladaný návrat žiaka 

z domu do školského internátu zisťuje službukonajúca vychovávateľka priamo u žiaka 

a zaznačí ho do „odchodovky“. 

(3) V prípade neprítomnosti žiaka v školskom internáte, bez informácií od zákonného zástupcu 

o neprítomnosti žiaka v školskom internáte, v čase, kedy by sa podľa zápisu v 

,,odchodovke“ už mal nachádzať v školskom internáte kontaktuje zákonného zástupcu.      

                                                                     



6. V článku 9 Individuálne vychádzky v druhom odseku sa za slovo „udeliť“ dopĺňa  slovo 

„skupinová“ (v prípade neprítomnosti skupinovej vychovávateľky - službukonajúca vychová-

vateľka). 

 

7. V Článku 13 Povinnosti rodiča sa: písmeno a) nahrádza novým znením: uhrádzať príspevok 

za ubytovanie a stravu pravidelne do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 
Dopĺňa nové písm. e), f) a g) s nasledovným znením:  

e) písomne požiadať o uvoľnenie žiaka zo školského internátu v iných dňoch, ako je odchod 

žiaka zo školského internátu v posledný pracovný deň.  

f) svojím podpisom potvrdiť v „Záznamy o neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka v školskom 

internáte v školskom roku“ v časti „ODCHODY DOMOV“ príchod žiaka domov. 

g) informovať a oznámiť vychovávateľke neskorší príchod, resp. návrat žiaka do školského in-

ternátu z domu.    

 

Dodatok č. 1 zo dňa 01.11.2017 nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť od 15.11.2018, 

okrem bodu č. 3 a bodu č. 6 písm. a), ktoré nadobúdajú účinnosť 01.01.2018 a tento dodatok 

tvorí neoddeliteľnú súčasť školského poriadku školského internátu zo dňa 01.09.2017. 

 

 

 

V Žiline 10.11.2017 

                                                                                                Ing. Mária Vítová, PhD. 

                                                                                                           riaditeľ DA 


