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ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU  

 

pri Dopravnej akadémii, Rosinská cesta 2, 010 08  Žilina   

vydaný podľa § 153 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.  

 

Školský poriadok Školského internátu (ďalej len ŠI) je záväzný predpis pre žiakov ubytovaných v ŠI. 

Vyplýva z platnej legislatívy (zákonov, nariadení vlády, vyhlášok štátnych orgánov, nariadení Žilin-

ského samosprávneho kraja, všeobecného záväzného nariadenia mesta Žilina a POP MŠ SR). Obsahuje 

zásady a normy stanovené v tejto legislatíve upravené na vlastné podmienky.  

 

ŠI je výchovno-vzdelávacie zariadenie zabezpečujúce aktívnu činnosť žiakov mimo vyučovania v duchu 

celospoločensky vygenerovaných cieľov výchovy a vzdelávania a uskutočňovaných podľa princípov 

výchovy a vzdelávania. Zároveň žiakom poskytuje ubytovanie a stravovanie v školskej jedálni DA 

a spolupracuje pri poskytovaní stravovania so ŠI  pri Spojenej škole, Rosinská cesta  4, Žilina.   

 

Vytvára ubytovaným žiakom možnosti nerušeného štúdia, ako aj podmienky pre záujmovo-vzdelávaciu 

činnosť a pre obsahovo hodnotný spoločenský život so zameraním na rozvoj citov, socializáciu, proso-

ciálnu komunikáciu, sebakontrolu a sebariadenie na báze pozitívnych mravných hodnôt a osobnej tvo-

rivosti. Zabezpečuje dodržiavanie ľudských práv a práv dieťaťa cez napĺňanie potrieb i záujmov žiaka 

primerane k jeho osobnej zodpovednosti za sebarozvoj a rešpektovanie práv a slobôd iných osôb.  

 

ŠI je v týždennej prevádzke od nedele 17.00 h do piatku 15.00 h. Čas od piatku 15.00 hod.  do nedele 

do 17.00 hod. je určený k návšteve rodičov a ŠI počas neho nie je pre žiakov sprístupnený. Výnimky z 

tohto pravidla môžu nastať iba vyhlásenou zmenou organizácie školského roka. Obdobne sa pravidlo 

vzťahuje na dni sviatkov a prázdnin. 

  
Tento Školský poriadok školského internátu, a tým aj činnosť v ŠI vychádza z nasledovných  

právnych noriem:  

 

 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve  

 Dohovor o právach dieťaťa zo 6. 2. 1991  

 Školské zákony a právne predpisy MŠ SR, pokyny MŠ SR, pedagogicko-organizačné pokyny, KŠÚ, 

VZN a pokyny Žilinského samosprávneho kraja 

 Všeobecne platné predpisy pre školské internáty  

 Príkazy a smernice vydané riaditeľom školy 

 

Článok 1 

Účel školského internátu 

 

(1) Školský internát (ďalej len „ŠI“) je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom 

výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie a sprostredkúva im 

stravovanie. 

(2) Vo výchovno-vzdelávacej práci nadväzuje na výchovu v rodine a na výchovno-vzdelávaciu čin-

nosť školy.     

(3) ŠI je situovaný na Rosinskej ceste 2 v Žiline s kapacitou lôžok 85. Stravovacie zariadenie sa 

nachádza v objekte Dopravnej akadémie, Rosinskej ceste 2 (ďalej len „DA“).a v objekte Špor-

tového gymnázia Rosinská cesta 4 v Žiline. 

(4)  
Článok 2 

Riadenie školského internátu 



 

(1) ŠI riadi riaditeľ DA (ďalej len „riaditeľ“). 

(2) Základnou organizačnou bunkou je výchovná skupina, ktorú riadi skupinová  

 vychovávateľka. Skupinové vychovávateľky riadi vedúca vychovávateľka. Priamym  

 nadriadeným vedúcej vychovávateľky je riaditeľ školy. 

 

Článok 3 

Prijímanie a prepúšťanie žiakov  

 

(1) O prijatí žiaka do ŠI rozhoduje riaditeľ na základe žiadosti, ktorú podáva zákonný zástupca 

žiaka alebo žiak, ak dovŕšil vek 18 rokov. Prijatie je platné na jeden školský rok.   

(2) Riaditeľ počas školského roka ukončí ubytovanie žiaka zo ŠI, ak: 

a) o skončenie ubytovania písomne požiada zákonný zástupca žiaka alebo žiak po 

  dovŕšení 18. roku veku,  

b) prestal byť žiakom školy,  

c) žiakovi bolo povolené prerušenie štúdia,  

d) zákonný zástupca žiaka alebo žiak po dovŕšení 18. roku veku je v omeškaní  

  so zaplatením príspevku na úhradu nákladov za ubytovanie na jeden mesiac,  

e) opakovane závažným spôsobom poruší Školský poriadok ŠI.  

 

Článok 4  

Ubytovanie a stravovanie žiakov 

 

(1) Ubytovanie zabezpečuje a stravovanie sprostredkúva ŠI počas školského roka okrem 

 školských prázdnin. 

(2) Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v ŠI sa  

uhrádza vopred do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za 

ktorý sa príspevok uhrádza (Príklad: za mesiac november 2017 musí byť príspevok  uhradený 

najneskôr 20. októbra 2017).  

(3) Stravovanie žiakov je zabezpečené v školskej jedálni. Výšku príspevku na úhradu nákladov 

stravovania žiakov ubytovaných v ŠI určí vedúca školskej jedálne v súlade s platnými práv-

nymi predpismi. 

 

Článok 5  

Základné práva žiakov 

 

Žiak, ubytovaný v ŠI, má právo:  

 

a) v plnom rozsahu využívať pridelenú izbu s príslušenstvom,  

b) podieľať sa na realizácii výchovno-vzdelávacej činnosti,  

c) využívať všetky priestory a zariadenia ŠI určené pre výchovno-vzdelávaciu činnosť  

 pri dodržiavaní ich prevádzkových predpisov,  

d) umiestňovať v izbe vlastné doplnky za predpokladu, že nebudú v rozpore s právnymi  

predpismi, Školským poriadkom ŠI, morálkou a nebudú poškodzovať majetok ŠI, 

e) podieľať sa na konštituovaní Grémia žiakov ŠI, ktoré voči vedeniu ŠI vystupuje ako  

 partner vo veciach presadzujúcich záujmy žiakov, 

f) na ochranu pred všetkými formami diskriminácie alebo trestania, ktoré vyplývajú  

z postavenia, činnosti, vyjadrených názorov alebo presvedčenia jeho rodičov,  

zákonných zástupcov a ostatných členov jeho rodiny, 

g) na slobodu prejavu, pričom musia byť rešpektované práva a povesť iných, verejný  

poriadok a morálka, 

h) na slobodu myslenia a náboženského vyznania, 



i) na súkromie v podmienkach ŠI, diskrétnosť korešpondencie, 

j) na ochranu pred fyzickým násilím, urážaním, zanedbávaním alebo nedbanlivým  

zaobchádzaním, šikanovaním, trýznením, vykorisťovaním, 

k) na zabezpečenie disciplíny spôsobom zlučiteľným s ľudskou dôstojnosťou, 

l) odmietnuť prácu, ktorá patrí do pracovnej náplne zamestnancov (údržbár, upratovačka 

a pod.), ktorá môže byť pre neho nebezpečná alebo zdraviu škodlivá, 

m) na ochranu pred omamnými a psychotropnými látkami, alkoholom a inými zdraviu  

 škodlivými látkami, 

n) na návštevu svojich rodičov, ostatných príbuzných a priateľov,     

o) používať vlastné rádiá na batériové monočlánky, ktoré vyhovujú STN, a ktoré musia  

 byť pravidelne kontrolované, rádiá nesmú rušiť študijný a nočný pokoj. 

 

Článok 6 

Základné povinnosti žiakov 

 

 

Žiak, ubytovaný v ŠI, je povinný:  

 

a) dodržiavať ustanovenia Školského poriadku ŠI (ďalej len „ŠP“),  

b) nahradiť škodu, ktorú v ŠI spôsobil,  

c) vykonávať úlohy súvisiace s udržiavaním zdravého životného prostredia, udržiavať 

pridelenú izbu v čistote a poriadku, vynášať odpad v odpadovom koši, udržiavať 

osobné veci v čistote a poriadku, pohybovať sa v priestoroch ŠI v prezuvkách, odev  

a obuv odkladať na vyhradených miestach, oznámiť vedeniu ŠI alebo vychovávateľke  

zistené nedostatky alebo chyby, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a zdravie žiakov 

alebo zamestnancov, šetrne zaobchádzať so zariadením ŠI, pracovnými a ochrannými  

pomôckami, úsporne využívať elektrickú energiu a vodu, 

d) pri odchode zamknúť izbu a kľúč odložiť v kancelárii vychovávateliek, 

e) preukázať sa osobným preukazom pri preberaní cennej pošty a balíkov, 

f) na vyzvanie vychovávateľky umožniť kontrolu čistoty a poriadku osobných vecí 

v prítomnosti žiaka, 

g) plniť úlohy súvisiace s čistotou a estetikou životného prostredia v objekte ŠI, 

h) udržiavať osobnú hygienu a starať sa o svoj osobný vzhľad primerane dobe a miestu, kde 

sa žiak zdržiava (izba, študovňa, spoločenské podujatie...), 

i) dodržiavať denný režim, povolený pobyt a čas vyznačený na priepustke, resp.  

povolený čas návratu z rôznych spoločenských podujatí alebo návštev (zdržiavanie sa na 

iných miestach ako je vyznačené na priepustke, je posudzované ako závažné porušenie 

ŠP ŠI), 

j) dodržiavať ŠP ŠI aj po dovŕšení 18. roku veku, 

k) dodržiavať pravidlá slušného správania voči spolužiakom, spolubývajúcim a zamestnan-

com školy a ŠI, 

l) v prípadoch, keď sa nemôže vrátiť z návštevy rodiny do ŠI pre chorobu alebo z iných 

závažných dôvodov, prostredníctvom svojich rodičov oznámiť túto skutočnosť do 24 ho-

dín vedeniu ŠI, 

m) odchod zo ŠI v priebehu týždňa (okrem dňa odchodu zo ŠI, ktorým je spravidla  

posledný pracovný deň v týždni) nahlásiť vychovávateľke, v prípade, že žiak nenahlási 

odchod zo ŠI vychovávateľke, je povinný telefonicky oznámiť, kde sa nachádza a kedy 

príde do ŠI (ak žiak nie je plnoletý, rodičia alebo zákonný zástupca sú povinní telefonicky 

oznámiť, kde sa dieťa  nachádza a kedy príde do ŠI), 

n) v piatok opustiť ŠI najneskôr do 15.00 hod., pri odchode zanechať izbu upratanú s prázd-

nym odpadkovým košom, 

o) dodržiavať príchod do ŠI v nedeľu od 17.00 do 21.00 hod. 



 

Článok 7 

Režimové opatrenia 

 

Ubytovaným žiakom sa zakazuje:  

 

a) v areáli školy fajčiť, požívať alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky (ďalej len 

„OPL“), 

b) prechovávať cigarety, alkoholické nápoje, OPL, jedy, prekurzory, výbušniny, zbrane,  

strelivo a ostatné látky, na ktorých držbu je potrebné povolenie podľa osobitných právnych 

predpisov,  

c) počas vychádzok sa venovať aktivitám, ktoré by mohli ohroziť ich vlastnú bezpečnosť alebo 

život, zdravie a majetok iných osôb,  

d) vstupovať do izieb, v ktorých sú ubytovaní žiaci opačného pohlavia,  

e) zdržiavať sa v ŠI počas vyučovania,  

f) vchádzať do vnútorných priestorov ŠI s bicyklom alebo motocyklom,  

g) variť jedlo na izbách (povolené je variť jedlo, ohrievať jedlo v mikrovlnnej rúre a variť vodu 

na kávu a čaj vo varnej kanvici v kuchynke, ktorá je na tento účel určená), 

h) telefonovať z telefónnej linky ŠI, 

i) využívať spolužiakov, dopúšťať sa zastrašovania, vydierania alebo iného nátlaku na  

spolubývajúcich žiakov, akýkoľvek stupeň šikanovania, 

j) nosiť do ŠI cenné veci a väčšie sumy peňazí. Ak tak urobia, musia ich dať do  úschovy  

 vychovávateľke, v opačnom prípade školský internát za stratu týchto vecí nezodpovedá. 

 

Vychovávateľka je povinná, ak žiak mladší ako 18 rokov je podozrivý zo spáchania   

trestného činu, bez zbytočného odkladu informovať o tejto skutočnosti zákonného  

zástupcu žiaka. 

 

Záznamy o správaní sa žiaka v ŠI zapisuje vychovávateľka do osobného spisu žiaka. Podľa 

závažnosti previnenia žiaka, vychovávateľka oznámi túto skutočnosť zákonnému zástupcovi 

žiaka, triednemu učiteľovi alebo riaditeľovi. 

 

Článok 8 

Výchovné opatrenia 

 

Výchovnými opatreniami sú pochvaly a iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov. 

 

Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakom vychovávateľka, vedúca vychovávateľka a riaditeľ 

školy. 

 

Žiakom možno podľa závažnosti previnenia uložiť niektoré z týchto opatrení: 

 

a) napomenutie alebo pokarhanie od vychovávateľky, 

b) pokarhanie od riaditeľa školy, 

c) podmienečné vylúčenie zo ŠI alebo vylúčenie zo ŠI. 

 

Výchovné opatrenia udelené alebo uložené neplnoletým žiakom oznámi vychovávateľka, vedúca 

vychovávateľka alebo riaditeľ školy ich zákonným zástupcom. 

 

 

 

Článok 9 



Individuálne vychádzky 

 

Pod pojmom „individuálna vychádzka“ sa rozumie žiakovi udelené mimoriadne voľno k opusteniu 

ŠI. 

 

Individuálnu vychádzku môže udeliť vychovávateľka za vzorné správanie, príkladnú reprezentáciu 

ŠI v rôznych aktivitách alebo súťažiach, za aktívny a príkladný prístup k plneniu povinností v ŠI 

 

a) žiakom 1. a 2. ročníka jedenkrát týždenne spravidla do 20.00 h.,  

b) žakom 3. a 4. ročníka najviac dvakrát týždenne spravidla do 21.00 h., 

 

Vo výnimočných prípadoch (mimoškolská činnosť - napr. športový tréning, individuálne vzdeláva-

nie mimo školy a pod.) môže udeliť individuálnu vychádzku riaditeľ školy, vedúca vychovávateľka 

alebo vychovávateľka žiakovi na základe predloženého písomného (informatívneho) súhlasu rodi-

čov alebo zákonných zástupcov na vykonávanie vyššie uvedených aktivít. 

 

Článok 10 

Zásady svojpomocnej činnosti žiakov 

 

Svojpomocná činnosť žiakov je jedným z účinných prostriedkov v systéme výchovnej práce ŠI. 

(1) V ŠI je nevyhnutné pri realizácii svojpomocnej činnosti žiakov dodržiavať najmä tieto  

zásady: 

 

a) žiaci môžu vykonávať len prácu, ktorá je primeraná ich fyzickému a rozumovému  

rozvoju, 

b) nesmú byť zamestnávaní prácami, ktoré so zreteľom na ich anatomické, fyziologické  

a psychické zvláštnosti v príslušnom veku sú neprimerané, zdraviu škodlivé a  

nebezpečné, alebo pri ktorých sú vystavení zvýšenému nebezpečenstvu úrazu,  

c) žiaci musia byť oboznámení s predpismi na zaistenie bezpečnosti, hygieny a ochrany  

 zdravia pri práci, o čom ŠI vedie riadnu evidenciu,  

d) žiaci sú povinní dodržiavať predpisy o bezpečnosti, hygiene a ochrane zdravia pri práci  

 a podľa druhu práce sú povinní používať ochranné pomôcky, 

e) svojpomocná činnosť je orientovaná tak, aby pomáhala stmeľovať kolektív žiakov,  

udržiavať čistotu a poriadok, motivovať žiakov k estetickej výchove a tvorbe zdravého  

životného prostredia,  

f) svojpomocná činnosť má výchovný charakter a nenahrádza prácu zamestnancov školy.  

 

(2) Vychovávateľky určia primeraný čas na svojpomocnú činnosť žiakov v ŠI tak, aby nebol  

narušený čas vyhradený na odpočinok, prípravu na vyučovanie, výchovno-vzdelávaciu prácu 

a záujmovú činnosť.  

 

(3) Vychovávateľky zabezpečia kontrolu poriadku a čistoty izieb, osobných vecí, spoločných 

priestorov a priľahlých vonkajších priestorov ŠI. 

 

Článok 11 

Zdravotné a bezpečnostné opatrenia 

 

(1) ŠI vytvára optimálne podmienky pre zdravý vývoj ubytovaných žiakov v súlade s právnymi pred-

pismi a internými pokynmi. Pre tento účel predovšetkým: 

 

a) úzko spolupracuje s ošetrujúcim lekárom, 

b) ak žiak ochorie v ŠI, vychovávateľka zabezpečí ošetrenie lekárom a telefonicky  



  informuje aspoň jedného z rodičov alebo zákonných zástupcov o jeho zdravotnom  

 stave. Je zodpovedná, aby o informovaní rodiča bol vykonaný záznam v knihe  

 telefonických hovorov,  

c) pre účely evidencie chorých a evidencie podávaných liekov vedie službukonajúca  

vychovávateľka presnú evidenciu. 

 

(2) Žiaci pri nástupe do ŠI musia byť oboznámení so ŠP ŠI, bezpečnostnými predpismi o ochrane 

zdravia a požiarnej ochrane. Vychovávateľka je povinná viesť o tom evidenciu.  

 

(3) Vychovávateľka počas oboznamovania žiakov s bezpečnostnými predpismi upozorní žiakov 

najmä na: 

 

 

a) zákaz behania po schodoch,     

b) zákaz vykláňania sa z okien a cez zábradlia schodíšť,  

c) zákaz manipulácie s otvoreným ohňom, 

d) zákaz manipulácie s elektrinou a technikou, na ktorú žiaci nemajú oprávnenie, 

e) prísny zákaz lezenia po bleskozvodoch a balkónoch, 

f) na nebezpečenstvo cestovania autostopom, 

g) na povinnosť oznámiť výskyt infekčného ochorenia v ŠI a karantény rodinných  

príslušníkov alebo v ich blízkom okolí.   

 

Článok 12 

Vychovávateľ má právo 

 

  a) na nedotknuteľnosť osoby a zachovanie ľudskej dôstojnosti, cti a povesti, 

 b) na názor, slobodu prejavu, myslenia,  

 c) na zhromažďovanie len  základných  údajov o žiakovi (meno, priezvisko, rodné  číslo, 

 dátum a miesto narodenia, bydlisko, št. príslušnosť, národnosť, údaje týkajúce sa  jeho  

 zdravotného stavu ),  

d) na poskytovanie informácií o  správaní žiaka rodičovi, zákonnému zástupcovi alebo  

 osobe, ktorá má voči plnoletému žiakovi vyživovaciu povinnosť. 

 

Článok 13 

Povinnosti rodiča 

 

a) uhradiť príspevok za ubytovanie a stravu poukazujú rodičia žiaka pravidelne do 20. dňa  

v predchádzajúcom mesiaci, 

b) neodkladne oznámiť výskyt choroby v prípade, že ochorie žiak alebo niektorá z osôb,  

  s ktorou žije v spoločnej domácnosti na prenosnú infekčnú chorobu,    

c) oznámiť do 24 hod. dôvod, pre ktorý sa žiak nemôže vrátiť z domu do ŠI, 

d) uhradiť škodu, ktorú jeho dieťa úmyselne spôsobilo. 

 

Článok 14 

Ochrana pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím 

 

Sociálno-patologické javy sú nežiadúce spoločenské javy, ktoré sa odchyľujú od všeobecne plat-

ných sociálnych noriem. Patria sem najmä: šikanovanie, agresia, agresivita, alkoholizmus a iné 

drogové závislosti, záškoláctvo, týranie, zneužívanie a zanedbávanie detí. 

 

 

 



Opatrenia k prevencii a riešeniu šikanovania 

 

Za šikanovanie sa považuje správanie žiakov so zámerom ublížiť, ohrozovať alebo zastrašovať 

iných žiakov, ktorí sa nevedia alebo nemôžu brániť. Prejavuje sa v rôznych podobách, ktoré môžu 

zanechať následky na psychickom a fyzickom zdraví žiakov.  

Šikanovanie sa prejavuje : 

a) v priamej podobe: 

 fyzickými útokmi, 

 urážlivými prezývkami, posmechom, 

 tvrdými príkazmi agresora vykonať určitú vec proti vôli obete, 

 odcudzením a úmyselným poškodením  vecí a pod. 

 

b) v nepriamej podobe: 

 prehliadaním a ignorovaním obete,  

 navádzaním iných, aby sa k obeti správali nevhodne. 

 

V ŠI sú neprípustné akékoľvek prejavy šikanovania. Pri  akýchkoľvek prejavom násilia, ši-

kanovania či týrania je nevyhnutné sa ihneď zdôveriť dôveryhodnej alebo blízkej osobe: ro-

dič, priateľ, pedagogický zamestnanec, vedenie ŠI, ... 

 

Disciplinárne opatrenia: 

 

 výchovné opatrenia - okamžitý pohovor so žiakom (žiakmi) a ich rodičmi, napomenutie, 

pokarhanie vychovávateľom, vedúcou vychovávateľkou., riaditeľom, podmienečné vylúčenie, 

až vylúčenie zo ŠI, 

 nahlásiť priestupok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, oddeleniu sociálno- právnej 

ochrany detí v Žiline za účelom využitia nutných výchovných opatrení ( návrh na ústavnú vý-

chovu),                                                                       

 oznámiť priestupok príslušnému Policajnému zboru. Zavolať políciu na šetrenie je 

možné aj bez súhlasu zákonného zástupcu žiaka v prípade bezprostredného ohrozenia života – 

o čom musí byť spísaný záznam. 

 

Opatrenia proti šíreniu, prechovávaniu a  užívaniu legálnych (tabak, alkohol) 

a nelegálnych drog 

 

Prevencia  drogových závislostí vychádza z článku 33 Dohovoru o právach dieťaťa 

a európskej protidrogovej stratégie. Každé dieťa má právo na ochranu pred používaním narkotík 

a psychotropných látok a pred zapojením sa do ich výroby a distribúcie. 

 

V priestoroch ŠI a jeho areálu, ako aj počas všetkých akcií organizovaných ŠI je  

zakázané fajčiť, konzumovať alkoholické nápoje, užívať, prechovávať, predávať a posky-

tovať nelegálne drogy, zdraviu škodlivé látky, návykové a omamné prostriedky. Zákaz sa 

vzťahuje aj na nulovú toleranciu alkoholu pri príchode do ŠI alebo na akciu organizovanú 

ŠI.  

 

Pedagogický pracovník má právo: 

 

 skontrolovať žiakovi izbu za jeho prítomnosti, či sa v nej nenachádzajú alkoholické ná-

poje, drogy a iné omamné látky 

 



Postup riešenia pri požití alkoholu: 

 

 ŠI kontaktuje zákonného zástupcu, ktorý je povinný prísť si po svoje dieťa, 

 pri stave opitosti, kedy je žiak ohrozený na živote alebo ohrozuje svoje okolie,  či závaž-

ným spôsobom narušuje život v ŠI, je privolaná rýchla zdravotná pomoc, prípadne polícia 

a bezodkladne aj zákonný zástupca, 

 priestupok sa prerokuje na zasadnutí MZ. 

 

Disciplinárne opatrenia: 

 

 udelenie adekvátneho výchovného opatrenia, 

 pohovor s výchovným poradcom, koordinátorom prevencie. 

 

Postup riešenia  pri užívaní a prechovávaní nelegálnych drog: 

 

 pedagogický pracovník vyzve žiaka k odovzdaniu návykovej látky, nemanipuluje  

 s ňou, 

 pedagogický zamestnanec okamžite kontaktuje zákonného zástupcu a príslušné  

oddelenie polície, 

 pedagogický zamestnanec o priestupku spíše písomný záznam, 

 pedagogický zamestnanec prerokuje  priestupok na zasadnutí MZ. 

 

Disciplinárne opatrenia: 

 

 udelenie adekvátneho výchovného opatrenia, 

 pohovor so školskou psychologičkou, koordinátorom prevencie, 

 návrh na návštevu odbornej poradne. 

 

Disciplinárne opatrenia pri porušení zákazu fajčiť: 

 brigáda na úprave okolia ŠI, 

 oznámenie rodičom, 

 pohovor s vedením ŠI, adekvátne výchovné opatrenia. 

 

 

Článok 15 

Záverečné ustanovenia 

 

 

(1) Školský poriadok ŠI je vypracovaný na špecifické podmienky ŠI tak, aby žiaci čo najefektív-

nejšie využívali voľný čas a mali možnosť realizovať svoje záujmy.      

(2) Žiaci sú povinní rešpektovať ubytovaných hostí v ŠI v dňoch pracovného pokoja, počas štát-

nych sviatkov a školských prázdnin.  

(3) Školský poriadok ŠI je záväzný pre všetkých ubytovaných žiakov v ŠI a zamestnancov školy. 

(4) S obsahom Školského poriadku ŠI sú žiaci ubytovaní v ŠI oboznámení v prvom týždni mesiaca 

september 2017.  

(5) Školský poriadok ŠI nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01. 09. 2017. 

(6) Dňom účinnosti tohto Školského poriadku ŠI sa ruší platnosť a účinnosť Školského poriadku  

 vydaného pre školský rok 2016/2017. 

 

  



R e ž i m   d ň a 
 

06:15   budíček 

06:15 – 06:30 osobná hygiena  

07:00 – 07:25 upratovanie izieb 

07:30   odchod do školy 

07:35 – 13:00 školský internát ZATVORENÝ 

14:00 – 16:00 vychádzky + osobné voľno (mimoškolské aktivity v ŠI) 

16:00 – 18:00 spoločenské aktivity, štúdium 

18:00 – 18:30 večera  

18:00 – 20:00 KULTÚRNO – SPOLOČENSKÁ a ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ 

20:00 – 21:30 OSOBNÉ VOĽNO, štúdium, sledovanie TV,.. 

štvrtok  HOSPODÁRSKY DEŇ 

21:30 – 21:45 OSOBNÁ HYGIENA + príprava na večierku 

22:00 – 06:00 VEČIERKA a nočný kľud 

 

V prípade, že sa žiaci nevenujú štúdiu počas prípravy na vyučovanie, musia zachovávať maxi-

málny pokoj a ticho.  

 

Žiaci musia byť na svojich izbách o 21,00 hod. Po stanovenej hodine môžu byť na študovni len so 

súhlasom vychovávateľa, ktorý to nahlási pomocným vychovávateľom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha k Školskému poriadku ŠI 
 

Článok 14 

 Ochrana pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím 

 

 

V ŠI sú neprípustné akékoľvek prejavy šikanovania. Pri  akýchkoľvek prejavom násilia, ši-

kanovania či týrania je nevyhnutné sa ihneď zdôveriť dôveryhodnej alebo blízkej osobe: ro-

dič, priateľ, pedagogický zamestnanec, vedenie ŠI, ... 

 

Preventívne opatrenia: 

 

 oboznámiť žiakov a rodičov s opatreniami proti šikanovaniu na začiatku školského roka, 

 sledovať správanie žiakov voči sebe a reakcie žiakov,  

 zabezpečiť aktivity pre výchovnú skupinu so školským psychológom, prípadne inými odbor-

níkmi o možnostiach ochrany pred násilím, 

 vypracovať a vyhodnotiť dotazník „ Šikanovanie“, 

 spolupracovať s Mestskou políciou v Žiline formou prednášok na tému šikanovanie 

a trestnoprávna zodpovednosť, 

 zapájať žiakov do súťaží. 

 

Opatrenia proti šíreniu, prechovávaniu a  užívaniu legálnych (tabak, alkohol) a nelegálnych 

drog 

 

V priestoroch ŠI a jeho areálu, ako aj počas všetkých akcií organizovaných ŠI je zakázané 

fajčiť, konzumovať alkoholické nápoje, užívať, prechovávať, predávať a poskytovať nele-

gálne drogy, zdraviu škodlivé látky, návykové a omamné prostriedky. Zákaz sa vzťahuje aj 

na nulovú toleranciu alkoholu pri príchode do ŠI alebo na akciu organizovanú ŠI.  

 

Preventívne opatrenia: 

 

 spolupracovať s Koordinátorom primárnej prevencie – výchovným poradcom 

 organizovať pre žiakov verejnoprospešné akcie s danou problematikou, 

 výchovno-vzdelávaciu činnosť zamerať na podporu kvality života, prosociálnu orientáciu jed-

notlivca a zdravý životný štýl, 

 organizovať pre žiakov besedy  a zapojiť ich do zhotovenia násteniek o fajčení, alkohole,  

 uskutočniť besedu s pracovníkom Mestskej polície, ktorá sa venuje prevencii, 

 zapojiť žiakov do projektu o fajčení a konzumácii alkoholických nápojov, ich škodlivosti 

(pripraví a prezentuje žiak ), 

 vypracovať a vyhodnotiť dotazník pre žiakov  „ Fajčenie a drogy“,  

 uskutočniť prednášku odborníka na tému „ Fajčenie, alkohol  a šport“, 

 zabezpečiť prednášky s políciou na témy: trestné činy a alkohol, alkohol a dopravné nehody, 

 zúčastniť sa so žiakmi na kultúrnych podujatiach výchovného charakteru a besedách  s danou 

tematikou, 

 uskutočňovať individuálne pohovory so školskou psychologičkou pri podozrení na patologické 

správanie s cieľom jeho eliminácie. 

 

 


