
Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina 
Vnútorný poriadok školského internátu 

 

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VNÚTORNÝ PORIADOK 

školského internátu 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Riaditeľ Spojenej školy na Rosinskej ceste 4 v Žiline 
vydáva túto smernicu: 

 

Žilina, 1. september 2019     PaedDr. Peter Hruška
         riaditeľ školy 

Číslo smernice: 02B/2019 

Spisová značka: 00040/2019/SŠZARO-01B 

Rozsah platnosti: zamestnanci a žiaci ŠI 

Vypracoval: PaedDr. Katarína Moravcová 

Dátum vydania: 30. augusta 2019 

Vydal: PaedDr. Peter Hruška 

Dátum účinnosti: 01. septembra 2019 



Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina 
Vnútorný poriadok školského internátu 

 

 2 

Obsah 

 
 

1.  Základné ustanovenia          ........................................................  3 

2.  Práva                                    ........................................................                      4 

 2.1 Práva žiakov                      ........................................................                      4 

 2.2 Práva riaditeľa školy          ........................................................         5 

 2.3 Práva rodičov, zákonných zástupcov   ......................................                      5 

 2.4 Práva vychovávateľa ŠI     .........................................................  5 

3.  Povinnosti                            ......................................................... 6                                                  

3.1 Povinnosti žiakov              ......................................................... 6 

 3.2 Zakazuje sa                        ......................................................... 7 

 3.3 Povinnosti rodičov, zákonných zástupcov  ...............................                      9 

 3.4 Povinnosti vychovávateľa ŠI  ....................................................                     9 

4.  Opatrenia vo výchove           .........................................................  10 

 4.1 Postup pri uložení opatrenia vo výchove  ...............................  10 

5.  Prijímanie, prepúšťanie a vylúčenie žiaka   ............................  11 

6.  Vnútorný režim                    .........................................................                  12 

 6.1 Príchody, odchody  zo ŠI  .........................................................                    12 

 6.2 Režim dňa                          ........................................................     12 

7.  Žiacka rada                           ........................................................         14 

8.  Zásady svojpomocnej činnosti žiakov   .......................................             14 

9.  Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a  

 ich ochranou pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou 

alebo násilím                     ..........................................................                  15 

9.1 Podmienky na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia žiakov        .........................................................             15 

9.2 Ochrana pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou  

alebo násilím                      .......................................................... 15 

10.  Záverečné ustanovenie        .........................................................                    19                                                              

 

 

 

 

 



Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina 
Vnútorný poriadok školského internátu 

 

 3 

 

Článok 1 
 

Základné ustanovenia 
  

1. Školský internát ( ŠI ) je súčasťou Spojenej školy, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina. 

 

2. ŠI je zariadenie 1. kategórie s nepretržitou prevádzkou, ktoré zabezpečuje žiakom v 10 

výchovných skupinách výchovno-vzdelávaciu činnosť, ubytovanie a stravovanie. 

 

3. ŠI  svojím výchovným programom nadväzuje na výchovno-vzdelávaciu činnosť školy 

v čase mimo vyučovania a úzko spolupracuje s rodinou žiaka. Vytvára podmienky 

pre uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov žiakov prostredníctvom  mimoškolských 

aktivít.  

 

4.  Vnútorný poriadok ŠI upravuje podrobnosti : 

a) o výkone práv a povinností žiakov a ich zákonných zástupcov v ŠI a na podujatiach 

organizovaných ŠI,  pravidlá vzájomných vzťahov a vzájomných vzťahov s pedago-

gickými i ostatnými zamestnancami ŠI, 

b) o prevádzke a vnútornom režime ŠI, 

c) o podmienkach pre zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia žiakov a ich ochrany 

pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím,  

d) o podmienkach nakladania s majetkom ŠI zo strany žiakov. 

 

5. Vnútorný poriadok ŠI bol rozpracovaný na podmienky ŠI v súlade s § 153 zákona č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých     

zákonov, č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, s metodickým usmernením 

č. 12/2010 o uložení opatrení vo výchove žiakom v ŠI, so smernicou č. 36/2018 k prevencii 

a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach a dopĺňa pracovný 

poriadok školy. ŠI bude dodržiavať Deklaráciu ľudských práv a Dohovor o právach dieťaťa, 

aby žiak mohol rozvíjať svoje schopnosti, svoje vlastné názory a svoj zmysel pre mravnú a    

spoločenskú zodpovednosť. 

 

6. Vnútorný poriadok je záväzný pre všetkých žiakov, zamestnancov a partnerov ŠI. 
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Článok 2 
 

Práva 
 

2.1 Práva žiakov 

 
         Všetci žiaci, bez ohľadu na pohlavie, rasu, náboženstvo, jazyk, politické alebo iné 

presvedčenie, národný alebo sociálny pôvod, spoločenské alebo iné postavenie, či u žiaka , 

alebo jeho rodiny,  majú v školskom internáte rovnaké práva. 

 

         Ubytovaný žiak má právo: 
 

a) podieľať sa na realizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a na živote v ŠI, 

 

b) využívať v plnom rozsahu pridelenú miestnosť s príslušenstvom a všetky priestory 

a zariadenia ŠI slúžiace pre výchovno-vzdelávaciu činnosť pri dodržiavaní prevádzkových 

predpisov, ktoré platia pre toto zariadenie, 

c) na kompetentný dozor zo strany pedagogických zamestnancov, na ochranu súkromia, cti, 

na ochranu proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu a pred šikanovaním. 

V prípade šikanovania sa môže obrátiť na vedenie školského internátu, vychovávateľa, 

školskú psychologičku alebo ktoréhokoľvek zamestnanca školského internátu, 

d)  umiestňovať na izbe vlastné doplnky za predpokladu, že tieto nie sú v rozpore  

s morálkou, právnymi predpismi a nepoškodzujú majetok ŠI, 

e) používať vlastné rádiá, na batériové monočlánky, ktoré  vyhovujú SN, a ktoré musia byť 

pravidelne kontrolované, rádiá nesmú rušiť študijný a nočný pokoj, 

f) na komunikáciu  s  nadriadenými  v  duchu   zásad  humanity a  demokracie, v  prípade 

hrozby sankcie z porušenia školského poriadku sa k veci slobodne  vyjadriť a obhájiť   sa, 

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

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

zákonných zástupcov a členov jeho rodiny, 

h) na formulovanie a slobodné vyjadrenie vlastných názorov ústne alebo písomne, slobodu 

myslenia, svedomia a náboženstva, pričom nesmie vyzývať k rasovej, národnostnej, či 

inej forme neznášanlivosti. Žiadny prejav nesmie byť vulgárny, ani urážlivý a musí byť 

v súlade s etickými normami. Písomný prejav musí byť podpísaný, 

i) na presadzovanie svojich oprávnených záujmov a požiadaviek prostredníctvom Žiackej 

rady, voliť a byť volený do Žiackej rady, 

j) na svoje súkromie v daných podmienkach ŠI, na diskrétnosť korešpondencie,  

k) na výchovu v duchu porozumenia, znášanlivosti, priateľstva a tolerancie umožnením 

spoznávania kultúr národnostných menšín a etnických skupín v bezpečnom a hygienickom 

prostredí, 

l) na návštevu svojich rodičov, zákonných zástupcov, príbuzných a známych, 

m) na poskytovanie poradenských služieb spojených s výchovou a vzdelávaním, 
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n) na odmietnutie úlohy alebo práce, ktorá by bola v rozpore s vnútorným poriadkom ŠI, s 

vnútornými predpismi alebo by ohrozovala bezpečnosť žiaka alebo inej osoby, 

o) na odvolanie sa u riaditeľa proti rozhodnutiu pedagógov, s ktorým nesúhlasí. V prípade 

nesúhlasu s rozhodnutím riaditeľa sa môže žiak alebo jeho zákonný zástupca odvolať 

u zriaďovateľa školy, ktorým je Žilinský samosprávny kraj, a to  prostredníctvom riaditeľa 

školy, 

p) požiadať zriaďovateľa prostredníctvom riaditeľa školy o odpustenie príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v ŠI, tiež o odpustenie príspevku 

na úhradu režijných nákladov spojených so stravovaním v školskej jedálni, a to  v prípade, 

že žiak pochádza z rodiny, ktorá je v hmotnej núdzi. 

 

2.2 Práva riaditeľa školy 

      Riaditeľ školy má právo: 

a) na prijatie žiaka do ŠI, 

b) na uloženie výchovných opatrení, 

c) na určenie príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za 

starostlivosť poskytovanú žiakovi v školskom zariadení.  

 

2.3  Práva rodičov,  zákonných  zástupcov 

 

       Rodičia, zákonní zástupcovia majú právo: 
 

a) na oboznámenie sa s vnútorným poriadkom školského internátu, 

b) na vyjadrenie sa k výchovnému programu ŠI a k výchovno-vzdelávacej  činnosti ŠI, 

c) na poskytovanie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, 

d) na informácie  o výchovno-vzdelávacích  výsledkoch svojho dieťaťa, 

e) na návštevu svojho dieťaťa v ŠI,  

f) na oznámenie o zdravotných  problémoch svojho dieťaťa, 

g) na informácie o výchovných opatreniach v prípade porušenia vnútorného poriadku ŠI, 

h) požiadať zriaďovateľa prostredníctvom riaditeľa školy o odpustenie príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v ŠI, tiež o odpustenie príspevku 

na úhradu režijných nákladov spojených so stravovaním v školskej jedálni, a to  v prípade, 

že žiak pochádza z rodiny, ktorá je v hmotnej núdzi. 

 

2.4  Práva vychovávateľa ŠI 

        

       Vychovávateľ má právo: 
 

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

b) na súkromie, na názor, slobodu prejavu, myslenia, 
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c) na poskytovanie informácií o  správaní žiaka rodičovi, zákonnému zástupcovi alebo    

osobe, ktorá má voči plnoletému žiakovi vyživovaciu povinnosť, 

d) 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),  

e) na rešpektovanie pravidiel spoločenského správania a vnútorného poriadku ŠI 

od žiakov a ich rodičov (zákonných zástupcov),  

f) na presadzovanie svojich odborných profesionálnych záujmov, na efektívnu      

spoluprácu s ostatnými zamestnancami ŠI, 

g) na ochranu svojho zdravia a zabezpečenie bezpečnosti na pracovisku. 

 

Článok 3 
 

Povinnosti 
 

 

 3.1  Povinnosti  žiakov:  
 

a) dodržiavať ustanovenia vnútorného  poriadku ŠI a riadiť sa pokynmi pedagogických 

a nepedagogických zamestnancov (ranná vychovávateľka, noční vychovávatelia, 

vrátnica...),  

b) pri príchode do ŠI a odchode  zo ŠI prezentovať sa  čipom v elektronickom 

dochádzkovom systéme, v prípade zabudnutia, či straty   čipu zapísať prostredníctvom 

vrátničky čas odchodu, príchodu, 

c) zúčastniť sa po nástupe do ŠI proti podpisu poučenia o vnútornom poriadku ŠI 

a školenia BOZP,  

d) prezúvať sa pred vrátnicou, obuv odkladať do vyhradených skriniek, v priestoroch ŠI byť 

prezutý, 

e) udržiavať obývaciu izbu v čistote a poriadku, vynášať odpadový kôš, svoje osobné veci 

mať vždy v čistote a v poriadku, posteľnú bielizeň vymieňať raz za 14 dní, odev odkladať 

na vyhradené miesto, zanechať  v piatok pri odchode domov upratanú izbu 

a vynesený smetný kôš,  

f) skontrolovať pri odchode z izby uzatvorenie okien, vodovodných batérií, vypnutie 

elektrických spotrebičov a osvetlenia izby, uzamknúť  izbu pri odchode a kľúč odovzdať 

na vrátnici, 

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

h) umožniť na vyzvanie vychovávateľa kontrolu čistoty a poriadku osobných vecí 

v skrini za osobnej prítomnosti , 

i) udržiavať čistotu a estetiku životného prostredia  budovy ŠI a jej okolia,  

j) dodržiavať osobnú hygienu a starať sa o svoj osobný vzhľad, ktorý musí byť primeraný 

dobe a miestu, kde sa zdržujú (študovňa, izba, kultúrne podujatie 

a pod.), 
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k) dodržiavať denný režim a nočný pokoj, dodržiavať miesto pobytu, ktoré je vyznačené  na 

priepustke,  

l) dodržiavať pravidlá slušného správania, ktoré platia v demokratickej spoločnosti, voči 

sebe sa slušne správať, tak isto aj voči zamestnancom a starším, 

m) nahlásiť skupinovému vychovávateľovi neplánované odchody zo ŠI v priebehu týždňa, 

n) dodržiavať časy príchodu a odchodu do ŠI, čas návratu z vychádzok a rôznych podujatí, 

návštev a pod., 

o) oznámiť  vychovávateľovi  nedostatky a  poruchy,   ktoré by mohli  ohroziť   zdravie 

a bezpečnosť žiakov a zamestnancov, respektíve bezpečnosť budovy, 

p) šetriť zariadenie ŠI, elektrickú energiu a vodu. Žiak pri nástupe do ŠI fyzicky  preberá do 

opatery inventár izby svojím podpisom  a v prípade odchodu zo ŠI odovzdá izbu 

v pôvodnom stave svojmu vychovávateľovi. V prípade poškodenia izby, dverí, okien, 

žalúzií, inventára, znečistenia stien, podlahy, nábytku a iných nedostatkov, ktoré 

nezodpovedajú bežnému opotrebovaniu, je žiak povinný uviesť izbu do pôvodného stavu 

alebo vzniknutú škodu uhradiť v plnom rozsahu spôsobenej škody, 

q) rešpektovať podmienky stravovania v ŠJ a pokyny službukonajúceho vychovávateľa 

v jedálni, 

r) dbať na to, aby prinesené potraviny z domu vyhovovali hygienickým požiadavkám 

a trvanlivosti, rýchlo kaziace sa potraviny si môžu uschovať v chladničke 

u vychovávateľa,  

s) neodkladne oznámiť vychovávateľovi príznaky ochorenia, úrazu, výskytu infekčných 

ochorení u seba alebo u osôb, s ktorými prišli do styku (  aj v mieste svojho bydliska ), 

t) oznámiť vychovávateľovi deň vopred, prípadne ráno rannej službe, ak sa nemôžu 

z akéhokoľvek dôvodu zúčastniť  vyučovania, 

u) rešpektovať ubytovanie hostí počas dní pracovného pokoja, štátnych sviatkov 

a školských prázdnin, 

v) nahlásiť vychovávateľke alebo vedeniu SŠ porušovanie vnútorného poriadku ŠI. 

 

 

          3.2  Ubytovaným  žiakom sa zakazuje: 
 

a) fajčiť  v  priestoroch ŠI  a v okolí ŠI bez ohľadu na vek a súhlas rodičov, zákaz sa 

týka aj elektronickej cigarety, 

b) prinášať a  požívať alkoholické nápoje a iné   zdraviu  škodlivé  látky, žuvací tabak, 

návykové a omamné prostriedky, prípadne tieto užívať, prechovávať, predávať 

a poskytovať, propagovať alebo inak šíriť toxikomániu, 

c) prinášať  predmety  ohrozujúce  život  a   zdravie  žiakov ( zbrane  aj ich makety, 

suroviny  na výrobu zdraviu škodlivých látok), 

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

do úschovy vychovávateľovi, v opačnom prípade školský internát za stratu peňazí  a 

týchto vecí nezodpovedá, 
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e) ponižovať spolužiakov, ich ľudskú dôstojnosť šikanovaním (vyžadovanie služieb, 

peňazí, predmetov, jedla od šikanovaného, vyhrážanie sa násilím, bitie, slovné 

a fyzické ponižovanie, urážky rodičov), 

f) variť v priestoroch ŠI. Prihrievať stravu je možné v kuchynke na poschodí, kde sa 

nachádza varná kanvica na vodu, mikrovlnná rúra a elektrický varič s rúrou, 

g) premiestňovať svojvoľne inventár v izbách ŠI, lepiť plagáty a rôzne obrázky 

na murované steny a drevený nábytok, 

h) zostávať v ŠI počas vyučovania bez upovedomenia skupinového alebo 

službukonajúceho vychovávateľa, 

i) presťahovať sa svojvoľne z izby na inú izbu bez povolenia zástupcu riad. ŠI, 

j) zdržiavať sa chlapcom v ubytovacom priestore dievčat a opačne v dobe prípravy na 

vyučovanie a po 20,00 hod., zamykať sa v izbe ŠI,  

k) surfovať po neetických webových stránkach v priestoroch internátu, 

l) propagovať formy diskriminácie, xenofóbii, rasizmu, antisemitizmu a iné formy 

intolerancie, 

m) manipulovať s otvoreným ohňom a s výbušninami (sviečky, zápalky, zapaľovače, 

petardy, .......), so zásuvkami, s hasiacimi prístrojmi - ak nejde o ich nutné použitie,  

n) sadať si do otvorených okien a vykláňať sa z nich, vyhadzovať z okien odpadky a iné 

veci,  pokrikovať, naháňať sa po chodbách a schodisku ŠI, voziť sa 

vo výťahu,  

o) používať audio, video a foto bez vedomia vychovávateľa a spolužiakov, zhotovovať 

audiovizuálne záznamy v ŠI bez súhlasu zúčastnených, 

p) propagovať činnosť politických strán a hnutí, šíriť reklamu, ktorá je v rozpore 

s princípmi a obsahom výchovy a vzdelávania, 

q) nosiť v priestoroch ŠI čiapky, kukly, kapucne a iným spôsobom zahaľovať svoju 

identitu, 

r) klamať, podvádzať a falšovať ospravedlnenky, 

s) opustiť ŠI bez vedomia vychovávateľa, 

t) počas prítomnosti v izbe ŠI sa zamykať, počas nočného pokoja zdržiavať sa mimo 

svojej izby, sledovať TV bez súhlasu nočného vychovávateľa, 

u) hrať hazardné hry, 

v) vynášať z jedálne taniere, príbory a poháre, 

w) kúpať sa vo voľnej prírode v jazerách, štrkoviskách, riekach a pod. počas osobného 

voľna, vychádzok, 

x) zverejňovať akékoľvek informácie o zamestnancoch ŠI. 

 

Porušenie zákazov je považované za hrubé porušenie disciplíny a vnútorného poriadku.  

V prípade, že žiak bude prítomný pri  porušovaní zákazov v bode 3.2 vnútorného 

poriadku ŠI, jeho pasívne konanie (napr. prítomnosť pri požívaní alkoholických 

nápojov, požívaní a predávaní návykových a omamných látok, šikanovanie...) a 
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neoznámenie porušovania vnútorného poriadku ŠI vychovávateľovi alebo vedeniu ŠI, 

bude tiež považované za hrubé  porušenie vnútorného poriadku ŠI. 

 

Podľa závažnosti priestupku a po prerokovaní na zasadnutí MZ sa žiakovi udelí      

príslušný stupeň výchovného opatrenia. 

 

3.3  Povinnosti rodičov, zákonných  zástupcov : 
 

a) uhradiť príspevok za ubytovanie a stravu  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. 

 

 

3.4  Povinnosti  vychovávateľa ŠI: 
 

a) zaobchádzať so žiakmi na základe princípu rovnosti, bez ohľadu na rasu, farbu pleti, 

pohlavie, náboženstvo a pôvod, 

b) informovať ihneď  rodiča alebo zákonného zástupcu  v prípade úrazu alebo choroby      

jeho dieťaťa, 

c) poskytnúť informácie o  výchovno-vzdelávacích   výsledkoch zákonnému zástupcovi, 

d) v   prípade   výrazného  zhoršenia    správania   informovať    zákonných     zástupcov 

preukázateľným spôsobom, 

e) oboznámiť žiakov a zákonných zástupcov s vnútorným poriadkom ŠI a BOZP 

preukázateľným spôsobom, 

f) rešpektovať individuálne možnosti a schopnosti žiakov, byť taktný a korektný voči 

žiakom a rodičom ( zákonným zástupcom ), 

g) efektívne spolupracovať so zamestnancami SŠ  v záujme dobrých medziľudských      

vzťahoch.  

 

Článok 4 

 

                                                   Opatrenia vo výchove 

 
a) Na základe Metodické usmernenie č. 12/2010-R zo 4. júna 2010 o uložení opatrení vo 

výchove žiakom v školských internátoch môže  byť udelená žiakovi: 

• pochvala, 

• iné ocenenie, 

• napomenutie, 
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• pokarhanie, 

• podmienečné vylúčenie, 

• vylúčenie. 

b) Žiakovi  je možné udeliť  súčasne len jedno opatrenie vo výchove.  

c) Opatrenia vo výchove sa žiakovi oznamujú na zhromaždení výchovnej skupiny.  

d) Výchovné opatrenia sa oznamujú aj písomne,  pričom, ak ide o neplnoletého žiaka, 

o uložení tohto opatrenia vo výchove sa písomne upovedomí aj jeho zákonný zástupca.  

e) Opatrenie vo výchove sa zaznamenáva do osobného spisu žiaka. 

f) 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. 

 

     4.1  Postup pri uložení opatrenia vo výchove 

 

a) 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. 

b) Iné ocenenie možno žiakovi uložiť v osobitne odôvodnených prípadoch za záslužný čin 

alebo statočný čin. 

c) 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. 

d) 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.  

e) 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. 

f) 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 

zákonného zástupcu, vychovávateľa a riaditeľa školského internátu. O prešetrení konania 

žiaka sa vyhotoví písomný záznam. 

g) 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 
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školského internátu vylúčený. Písomné rozhodnutie o podmienečnom vylúčení a písomné 

rozhodnutie o vylúčení žiaka sa doručí zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému 

žiakovi. 

Článok 5 

 

Prijímanie, prepúšťanie a vylúčenie žiakov 
 

 
a) prijatí  žiaka do ŠI  rozhoduje  riaditeľ  Spojenej  školy  na  základe  Žiadosti o prijatie do 

ŠI,  ktorú podáva zákonný zástupca  alebo žiak,  ak je starší ako 18 rokov. Prijatie platí na 

jeden rok. 

 

b) Riaditeľ počas školského roka prepustí žiaka zo  ŠI, ak: 

• o skončenie  pobytu  písomne  požiada  zákonný  zástupca alebo žiak starší ako 18 

rokov, 

• žiak prestal byť žiakom školy, 

• žiak prerušil štúdium, 

• zákonný zástupca alebo žiak nad 18 rokov nezaplatil príspevok na úhradu  

nákladov na ubytovanie a stravovanie dlhšie ako jeden mesiac, 

• žiak bol vylúčený zo ŠI pre hrubé porušenie poriadku ŠI. 

 

Článok 6 

 

        Vnútorný režim 
 

a) Ubytovanie a stravovanie zabezpečuje ŠI počas školského roka. ŠI môže poskytovať 

žiakom ubytovanie a stravovanie aj v čase pracovného voľna,  pracovného pokoja a v čase 

školských prázdnin. 

b) Výška príspevku žiaka na úhradu nákladov na ubytovanie je v rozpätí určenom VZN 

ŽSK. Aktuálna suma príspevku je zverejnená na webovom sídle školského internátu. Zo  

stravovania sa žiak môže odhlásiť iba z opodstatnených dôvodov ( počas choroby, 

neprítomnosti a pod.). Odhlasovanie je možné len deň vopred. Čiastka za odhlásenú stravu 

sa z mesačného príspevku na úhradu nákladov odpočíta.  

c) Zriaďovateľ školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa § 117 ods.8  

zákona č. 245/2008 Z. z., ak zákonný zástupca alebo iná osoba písomne o to požiada 

a predloží doklad a tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke 

v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 

d) Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej  jedálni 

určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. 
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e) Ubytovaní žiaci  majú v  súlade s psychohygienickými  požiadavkami   zabezpečené   2 

hodiny  osobného voľna,  8 hodín spánku  a  dostatočný priestor pre nerušenú prípravu 

na vyučovanie, kultúrne a športové potreby a ostatnú záujmovú činnosť na báze 

dobrovoľnosti.  

  

6.1 Príchody, odchody zo ŠI 
 

a) príchod žiakov do ŠI je  v nedeľu do 21,00 hod., neskôr len so súhlasom vedenia  ŠI 

b) odchody zo ŠI počas týždňa len so súhlasom skupinového vychovávateľa, v mimoriadnom 

prípade so súhlasom vychovávateľa, ktorý má službu, 

c) žiaci, ktorí zostávajú  ubytovaní i počas  víkendu resp. voľných dní, sú povinní nahlásiť 

vychovávateľovi svoju prítomnosť do stredy do 20,00 hod. a doložiť súhlas rodičov, 

d) osobné voľno žiakov bez priepustky je  každý deň do 17,00 hod. ( záleží od rozvrhu ),  

e) žiaci  konzervatória môžu do 19,30 hod. cvičiť na nástroje v budove Konzervatória na 

Hurbanovej ulici, 

f) športovci majú osobné voľno podľa rozpisu tréningov, 

g) individuálne vychádzky sú udeľované  žiakom 1.  a 2. roč. do 20,00 hod., a žiakom 3.a 4. 

roč. a starším  do 21,00 hod.,  

h) v prípade neskoršieho príchodu ( tréningy, koncerty, exkurzie, brigády ...)  vychádzku 

povoľuje vychovávateľ do 21,30 hod., po 21,30 hod. vedenie SŠ na základe žiadosti 

zákonného zástupcu, príp. potvrdenia zamestnávateľa. 

 

 6.2  Režim dňa 
 

PONDELOK AŽ ŠTVRTOK 

 

06,00 – 06.30  budíček 

06,00 – 07,00  osobná hygiena, upratovanie,  

06,00 – 07,30  raňajky 

07,00 – 07,30  odchod do školy /prax/ 

07,30 – 15,00  vyučovanie 

11,45 – 14,15  obed 

15,00 – 17,00  osobné voľno, relaxačná činnosť 

 17,00 – 18,30  výchovno-vzdelávacia činnosť,  

   príprava žiakov na vyučovanie 

17,45 – 19,00  večera 

19,00 – 20,00  príprava žiakov na vyučovanie 

 20,00 – 21,00  výchovno-vzdelávacia činnosť  

                         a záujmová činnosť 

21,00 – 21,45  príprava na večierku 

21,45               večierka 

22,00 – 06,00   nočný pokoj                   
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PIATOK 

 

06,00 – 06.30  budíček 

06,00 – 07,00  osobná hygiena, upratovanie,  

06,00 – 07,30  raňajky 

07,00 – 07,30  odchod do školy /prax/ 

 

a) V prípade, že sa žiaci nevenujú štúdiu počas prípravy na vyučovanie, musia 

zachovávať maximálny pokoj a ticho.  

b) Žiaci opačného pohlavia sa nemôžu zdržiavať mimo svojho poschodia po 20,00 hod.  

c) O 21,00 hod. vychovávateľ dvere na svojom poschodí uzamkne. Počas prípravy na 

večierku sa žiaci  zbytočne nezdržiavajú na chodbe, nepobehujú a hlučnosťou 

nevyrušujú žiakov, ktorí sa učia, prípadne už zaspávajú. Kuchynky využívajú do 

21,30 hod. .   

d) Po 21,45 hod. sa žiaci  zdržujú vo svojich izbách,  Po stanovenej hodine môžu byť 

v spoločenskej miestnosti č. 109, 309, 409, 509 žiaci  len so súhlasom vychovávateľa, 

po 22,00 hod. so súhlasom svojho vychovávateľa a  nočného vychovávateľa, ktorý 

meno žiaka s časom od - do  zapíše do Denného záznamu ŠI.   

       DNI PRACOVNÉHO POKOJA 

 

08,30                budíček 

08,30 – 09,00   osobná hygiena 

09,00 – 12,00   príprava na vyučovanie 

12,00 – 13,00   obed 

13,00 – 20,00   osobné voľno 

 

 

Článok 7 

Žiacka rada 
 

Čas generálneho upratovania -  po dohode vychovávateľa so žiakmi, väčšinou vo 

štvrtok. 

 

a) poradný orgán vedenia SŠ, 

b) tvoria ju dvaja zástupcovia z každej  výchovnej skupiny, 

c) činnosť ŽR metodicky usmerňuje poverená vychovávateľka,  

d) podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní vnútorného poriadku ŠI, 

e) vyjadruje sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam ŠI v oblasti výchovno-

vzdelávacej činnosti ŠI, 

f) zastupuje žiakov vo vzťahu k vedeniu SŠ, predkladá svoje stanoviská a návrhy, 

g) počas školského roka zasadá raz za mesiac, prípadne podľa potreby. 
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Článok 8 

Zásady svojpomocnej činnosti žiakov 
 
 

a) Svojpomocná činnosť je jedným z účinných prostriedkov v systéme výchovnej práce ŠI, 

utvára správny vzťah k práci a prehlbuje jednotu mravných čŕt s celkovým rozvojom 

jednotlivca. Rozvíja ich pracovnú iniciatívu a postupne učí žiakov  k pracovným  

zručnostiam a návykom. Upevňuje vzťahy v kolektíve a prispieva k estetizácii a čistote 

životného prostredia. Má výchovný charakter a nenahrádza prácu zamestnancov. 

b) Žiaci môžu vykonávať iba takú prácu, ktorá je primeraná ich fyzickému a rozumovému 

rozvoju. Nesmú byť zamestnávaní prácami, ktoré so zreteľom na ich anatomické, 

fyziologické a psychické zvláštnosti v tom, ktorom veku, sú neprimerané, nebezpečné a 

zdraviu škodlivé, alebo pri ktorých sú vystavení zvýšenému nebezpečenstvu úrazu / § 

165,167 ods. 1,2,3, Zákonníka práce/. 

c) Pri svojpomocnej činnosti sú žiaci povinní dodržiavať predpisy o bezpečnosti, hygiene a 

ochrane zdravia pri práci a podľa druhu práce používať ochranné pomôcky. 

d) Žiaci nesmú  čistiť okná, osvetľovacie zariadenia, vykonávať veľké upratovanie a práce, 

ktoré sú náročné na dodržiavanie bezpečnostných predpisov. 

e) Čas vyhradený na svojpomocnú činnosť žiakov v ŠI musí byť vyhradený tak, aby sa 

nenarúšal čas vyhradený na odpočinok, prípravu na vyučovanie, výchovno-vzdelávaciu a 

záujmovú činnosť, na spánok. 

 

 

Článok 9 
 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov 

a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou 

alebo násilím 
 

 

9.1  Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov 
 

a) žiaci sú povinní dodržiavať predpisy a pokyny ŠI na ochranu zdravia a bezpečnosti pri  

všetkých činnostiach, ktoré sú usporadúvané ŠI, 

b) ŠI je povinný zabezpečiť poučenie  všetkých žiakov  o  BOZP na začiatku školského roku 

a pred každou akciou. Dokladom o uskutočnenom poučení je tlačivo s podpismi poučených 

žiakov, ktoré vychovávateľ odovzdá  pred akciou ŠI, 

c) v priestoroch ŠI musia žiaci dbať na bezpečný pohyb po chodbách a schodiskách, 

nezdržiavať sa bezdôvodne v jedálni, školskom bufete a  mimo  budovy. Dozor v jedálni, v 

posilňovni č. 209, na športoviskách ( ihriská, posilňovňa v škole, telocvičňa ...), počas 

akcie ŠI  mimo budovy ŠI  vykonávajú pedagogickí zamestnanci, 
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d)  ak sa pri dodržaní zásad BOZP stane úraz, musí ho žiak ihneď nahlásiť prítomnému 

pedagogickému zamestnancovi. Pedagogický zamestnanec zapíše  záznam do knihy 

úrazov, prípadne vypíše predpísané formuláre. Ošetrenie a  vyplnenie záznamov zabezpečí 

pracovník, ktorý bol svedkom úrazu alebo sa o úraze dozvedel prvý, 

e) o úraze informuje ŠI zákonného zástupcu žiaka a poisťovňu, v ktorej sú žiaci ŠI poistení 

pre prípad svojej zodpovednosti za škodu vzniknutú na zdraví žiaka. ŠI zodpovedá 

v rozsahu stanovenom osobitnými predpismi za škodu, ktorá mu vznikla v dôsledku úrazu. 

Spôsob a náhradu škody prekonzultuje vedenie SŠ so zákonným zástupcom žiaka alebo 

s plnoletým žiakom, 

f) za úraz žiaka sa nepovažuje ten úraz, ktorý sa mu stane na ceste do školy a späť alebo na 

ceste tam a späť na miesto aktivity, ktoré bolo určené ako priestor na mimoškolskú aktivitu 

organizovanú mimo školy. 

 

9.2 Ochrana pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo 

násilím 
 

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

platných sociálnych noriem. Patria sem najmä: šikanovanie, agresia, agresivita, alkoholizmus 

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

 

V prípade, že žiak bude prítomný pri vedomom porušovaní vnútorného poriadku ŠI, 

jeho pasívne konanie ( napr. prítomný pri požívaní alkoholických nápojov, požívaní a 

predávaní návykových a omamných látok, pri šikanovaní ...), neoznámenie porušovania 

vnútorného poriadku ŠI vychovávateľovi alebo vedeniu ŚI bude tiež považované za 

hrubé  porušenie vnútorného poriadku ŠI. 

 

 

9.2.1 Opatrenia k prevencii a riešeniu šikanovania  

 

Sú spracované na základe  Smernice č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí 

a žiakov v školách a školských zariadeniach, ktorá nadobudla účinnosť 1.9.2018. 

 

Za šikanovanie sa považuje správanie žiaka, ktorého úmyslom je ublíženie, ohrozenie alebo  

zastrašovanie  iného žiaka alebo úmyselný spravidla opakovaný útok voči žiakovi alebo 

skupine žiakov, ktorí sa z rôznych dôvodov nevedia alebo nemôžu účinne 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, zosmiešňovaním, 

▪ tvrdými príkazmi agresora vykonať určitú vec proti vôli obete, 

▪ vyhrážaním, zastrašovaním, vydieraním, 

▪ odcudzením a úmyselným poškodením  vecí 

▪ zneužitím osobných údajov, fotografií, šírením nepravdivých informácií alebo 

kyberšikanovaním.  
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b) v nepriamej podobe: 

• prehliadaním a ignorovaním obete, zámerným vyčleňovaním z kolektívu, 

• nedobrovoľným vystavovaním agresívnym situáciám, 

• navádzanie iných aby sa k obeti správali nevhodne. 

 

V ŠI sú neprípustné akékoľvek prejavy šikanovania. Pri  akýchkoľvek prejavoch 

násilia, šikanovania či týrania je  nevyhnutné sa ihneď zdôveriť dôveryhodnej alebo 

blízkej osobe: rodič, priateľ, pedagogický zamestnanec, školský psychológ, vedenie ŠI, ... 

 

Preventívne opatrenia: 

 

a) oboznámenie žiakov a rodičov s opatreniami proti šikanovaniu na začiatku školského 

roku, 

b) zverejnenie kontaktných údajov inštitúcií, ktoré sa prevenciou a riešením šikanovania 

venujú, 

c) sledovanie správania sa žiakov voči sebe a reakcie žiakov,  

d) zabezpečenie aktivity pre výchovnú skupinu so školským psychológom, prípadne inými 

odborníkmi o možnosti ochrany pred násilím, 

e) vypracovanie a vyhodnotenie dotazníka „ Šikanovanie“, 

f) spolupráca s Mestskou políciou v Žiline formou prednášok na tému šikanovanie 

a trestnoprávna zodpovednosť, 

g) prednáška školskej psychologičky v prvých ročníkoch na tému šikanovania , 

h) zapájanie žiakov do súťaží , hier, prednášok alebo diskusií organizovaných ŠI alebo 

organizovaných inými relevantnými subjektmi. 

i) vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti prevencie šikanovania, vrátane 

kyberšikany.  

 

Disciplinárne opatrenia: 

 

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

psychologičkou, napomenutie, pokarhanie  vychovávateľom, zást. riad. SŠ, riaditeľom SŠ, 

podmienečné vylúčenie, až vylúčenie zo ŠI, 

b) nahlásenie priestupku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, oddeleniu sociálno- právnej 

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

výchovu),                                                                       

c) oznámenie priestupku 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. 

 

 

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

a nelegálnych drog  
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Prevencia  drogových závislostí vychádza a 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 

poskytovať 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.  

 

Preventívne opatrenia: 

 

a) určenie Školského koordinátora vo výchove a vzdelávaní – primárna prevencia, 

b) verejnoprospešné akcie s danou problematikou, 

c) výchovno-vzdelávaciu činnosť zamerať na podporu kvality života, na prosociálnu 

orientáciu jednotlivca a na zdravý životný štýl, 

d) besedy  a zhotovenie násteniek o fajčení, alkohole,  

e) beseda s  Mestskou políciou, ktorá sa venuje prevencii, 

f) zapojenie sa do projektu o fajčení a konzumácii alkoholických nápojov, ich škodlivosti ( 

pripraví a prezentuje žiak ), 

g) vypracovanie dotazníka pre žiakov  „ Fajčenie a drogy“ a  jeho vyhodnotenie, 

h) prednáška odborníka na tému „ Fajčenie, alkohol  a šport“, 

i) zabezpečenie prednášky s políciou na témy: trestné činy a alkohol, alkohol a dopravné 

nehody, 

j) účasť na kultúrnych podujatiach výchovného charakteru a besedách  s danou tematikou, 

k) zorganizovanie protidrogovej policajnej razie v ŠI, 

l) individuálne pohovory so školskou psychologičkou pri podozrení na patologické 

správanie s cieľom jeho eliminácie. 

 

Pedagogický pracovník a pomocný vychovávateľ má právo: 

 

a) skontrolovať žiakovi izbu za jeho prítomnosti, či sa v nej nenachádzajú alkoholické 

nápoje, drogy a iné omamné látky. 

 

Postup riešenia  pri požití alkoholu: 

 

a) ŠI kontaktuje zákonného zástupcu, 

b) pri stave opitosti, kedy je žiak ohrozený na živote alebo ohrozuje svoje okolie,  či 

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

polícia a bezodkladne aj zákonný zástupca, 

c) priestupok sa prerokuje na zasadnutí MZ. 
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Disciplinárne opatrenia: 

 

a) udelenie adekvátneho výchovného opatrenia – podmienečné vylúčenie zo ŠI, 

b) pohovor s výchovnou poradkyňou a psychologičkou, koordinátorom prevencie. 

 

Postup riešenia  pri užívaní a prechovávaní nelegálnych drog: 

 

a) pedagogický pracovník, nočná služba vyzve žiaka k odovzdaniu návykovej látky, 

nemanipuluje s ňou, 

b) pedagogický zamestnanec, nočná služba okamžite kontaktuje zákonného zástupcu 

a príslušné oddelenie polície, 

c) o priestupku sa  spíše písomný záznam, 

d) prerokovanie  priestupku na zasadnutí MZ. 

 

Disciplinárne opatrenia: 

 

a) udelenie adekvátneho výchovného opatrenia, 

b) pohovor so školskou psychologičkou, koordinátorom prevencie, 

c) návrh na návštevu odbornej poradne. 

 

Disciplinárne opatrenia pri porušení zákazu fajčiť : 

 

a) brigáda na úprave okolia ŠI, 

b) oznámenie rodičom, 

c) pohovor so školskou psychologičkou, 

d) pohovor s vedením ŠI, adekvátne výchovné opatrenia. 

 

9.2.3 Opatrenia k prevencii a riešeniu záškoláctva 

 

Záškoláctvo je sociálno-patologický problém, ktorého základom je vážne narušený 

osobnostný vzťah žiaka ku škole a učeniu. 

 

Preventívne opatrenia: 

 

a) pri podozrení na záškoláctvo žiaka pedagogický zamestnanec okamžite  informuje 

zákonného zástupu, školu – triedneho učiteľa, 

b) pri odhaľovaní príčin záškoláctva úzko spolupracujú: rodič, zákonný zástupca 

triedny učiteľ a školská psychologička.     
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Článok 10 

 

Záverečné ustanovenia 
        
 

1. Zmeny vnútorného poriadku ŠI môže navrhovať riaditeľ školy, MZ, pedagogická 

rada, Žiacka rada. 

2. S obsahom vnútorného poriadku ŠI sú vychovávatelia povinní oboznámiť svojich 

žiakov a zákonných zástupcov preukázateľným spôsobom hneď pri nástupe do ŠI. 

3. Vnútorný poriadok ŠI bol prerokovaný v MZ, RŠ, 

4. Zmeny a doplnky vnútorného poriadku ŠI pre žiakov  vydáva riaditeľ SŠ,  

5. Vnútorný poriadok ŠI je platný od 01.09.2019 a ruší sa školský poriadok zo dňa 

01.09.2011. 

 
 

 

Prílohy   

Príloha A Plán organizačného zabezpečenia výletu a exkurzie 


