Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov

Školský poriadok školského internátu
Školský internát je výchovnovzdelávacie
zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom
výchovnovzdelávaciu starostlivosť, ubytovanie a stravovanie v čase mimo vyučovania. Je
súčasťou Strednej odbornej školy technickej v Prešove, ktorého riaditeľstvo riadi
výchovnovzdelávaciu a hospodársko-prevádzkovú činnosť v ŠI podľa platných smerníc
nadriadených orgánov. Školský poriadok ŠI nadväzuje na školský poriadok SOŠt Prešov
a jeho ustanovenia sú záväzné pre všetkých ubytovaných žiakov.
Riadením výchovnovzdelávacej činnosti ŠI je poverený riaditeľom SOŠt zástupca riaditeľa
pre výchovu mimo vyučovania. Výchovnovzdelávacia činnosť je vedená v duchu pokoja,
dôstojnosti, tolerancie, úcty k ľudským právam a základným slobodám. Školský poriadok ŠI
je v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa, vyhláškou o ŠI, bezpečnostnými, požiarnymi
a hygienickými predpismi.

DOKUMENTÁCIA A EVIDENCIA ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU
Školský internát pri SOŠt vychádza zo zákona č. 245/2008 Z.z.o výchove a vzdelávaní
(školský zákon).
1. Pedagogickú dokumentáciu školského internátu tvoria:
a)
b)
c)
d)

osobný spis žiaka
denník výchovnej skupiny
denný záznam ŠI
školský poriadok ŠI

2. Ďalšiu dokumentáciu ŠI tvoria :
a) výchovné plány, výchovné osnovy a výchovné štandardy, ktoré sú súčasťou
výchovného programu ŠI
b) plán výchovno-vzdelávacej činnosti
c) rozvrh služieb vychovávateľov a pomocných vychovávateľov
d) zápisnice z rokovania pedagogickej rady a metodického združenia vychovávateľov
e) ročný plán ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov
f) evidencia školských úrazov
g) evidencia sťažností
h) registratúrny plán a registratúrny poriadok
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REŽIM DŇA
v Školskom internáte pri SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov
PRE 0-TÉ HODINY:
6:00
6:006:00
6:307:00

hod
6.30 hod
hod
6:45 hod
hod

BUDÍČEK- žiaci 0-tá hodina a individuálne
Osobná hygiena, úprava izieb
RAŇAJKY
Príprava do školy
Začiatok vyučovania

PRE RIADNE VYUČOVANIE:
6:45
6:456:007:30
7:50

hod
7:30 hod
7:45 hod
hod
hod

BUDÍČEK- ostatní žiaci
Osobná hygiena, úprava izieb
RAŇAJKY
Príprava do školy
Začiatok vyučovania

12:30 -

15:45 hod

OBED aj podľa individuálnych požiadaviek

do 16:30 hod Osobné voľno, záujmová činnosť- krúžky
16:30 18:15 hod Prvá časť štúdia
18:00 -

19:15 hod

VEČERA

19:30 20:30 21:30 22:00 22:00 -

20:30 hod Druhá časť štúdia a VVČ vyplývajúca z VP ŠI
21:30 hod Zamestnanie podľa individuálnych záujmov
22:00 hod Príprava na večierku
hod VEČIERKA
06:00 hod Nočný kľud

Po 22:00 hod. individuálne štúdium vo vyhradenej študovni (SM) so súhlasom
skupinového vychovávateľa a nočného dozor konajúceho vychovávateľa.
Individuálne vychádzky podľa rozhodnutia skupinového vychovávateľa.
Upratovací deň štvrtok resp. podľa dohody so skupinovým vychovávateľom.
Príchod žiakov z návštev od rodičov a pod. je povolený iba do 21:30 hod.
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Článok č. 1
PRÁVA UBYTOVANÝCH ŽIAKOV
Ubytovaný žiak ma právo:
1. Využívať v plnej miere pridelenú miestnosť, ihriská, telocvične, knižnicu
a spoločenské priestory pod dohľadom vychovávateľa.
2. Podieľať sa na realizácii výchovnovzdelávacej činnosti.
3. Aktívne sa podieľať na živote v ŠI, zúčastňovať sa výchovnovzdelávacích podujatí
a záujmovej činnosti na základe dobrovoľnosti.
4. Podávať návrhy a pripomienky ku všetkým stránkam života v ŠI, žiadať realizáciu
oprávnených požiadaviek.
5. Prijímať návštevy vo vyhradenom priestore pred vrátnicou mimo času určeného pre
štúdium a nočný kľud.
6. Pri dosahovaní výborných študijných výsledkov a slušnom správaní samostatne
hospodáriť s časom.
7. Na študijný pokoj a súkromie.
8. Na svoju česť a povesť.
9. Na slobodu prejavu, pričom musia byť rešpektované práva a povesť iných, chránený
verejný poriadok, verejné zdravie a morálku.
10. Na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva.
11. Na ochranu pred narkotikami, drogami, alkoholom a psychotropnými látkami.
12. Na ochranu pred telesným a duševným násilím, urážaním, trýznením alebo
vykorisťovaním.
13. Na slušné zaobchádzanie.
14. Umiestňovať na izbách vlastné doplnky za predpokladu, že nie sú v rozpore
s morálkou, právnymi predpismi a nepoškodzujú majetok ŠI.
15. Používať rádioprijímač alebo prehrávač CD, DVD, notebook tak, aby nerušil súkromie
ostatných.
16. Na odpočinok a voľný čas.

Článok č. 2
POVINNOSTI UBYTOVANÝCH ŽIAKOV
Ubytovaný žiak je povinný:
1.
2.
3.
4.
5.

Dodržiavať ustanovenia školského poriadku ŠI a školský poriadok školy.
Dodržiavať režim dňa, ktorý je súčasťou školského poriadku ŠI.
Dodržiavať osobnú hygienu, čistotu a poriadok v izbách a okolia ŠI.
Chrániť zverený majetok ŠI.
Uhradiť škodu, ktorú spôsobil ŠI.
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6. Predložiť písomný súhlas zákonného zástupcu na vykonávanie záujmovej,
brigádnickej a inej činnosti mimo ŠI (kurzy, tréningy, brigády a pod.).
7. Vykonávať úlohy súvisiace s udržiavaním životného prostredia.
8. Hlásiť zistené závady skupinovému vychovávateľovi.
9. Na konci školského roka odniesť domov veci osobnej potreby, upratať izbu
a odovzdať ju v pôvodnom stave skupinovému vychovávateľovi.
10. Správať sa tak, aby nerušil kľud ostatných žiakov.
11. Na vyzvanie vychovávateľa umožniť kontrolu čistoty a poriadku, osobných vecí za
prítomnosti žiaka.
12. Dodržiavať zásady BOZ.
13. Dodržiavať pokyny vychovávateľov.
14. Žiaci bez rozdielu veku musia dodržiavať pravidlá spoločenského správania sa.
15. Rešpektovať právo spolubývajúcich na súkromie.
16. Vykonávať služby podľa rozpisu.
17. Dodržiavať čas priepustiek resp. čas návratu z rôznych podujatí.
18. V prípade ubytovacej akcie v ŠI pripraviť izbu na ubytovanie.
19. Svedomito sa pripravovať na vyučovanie a usilovať sa o rozvoj svojej osobnosti.
20. Príchod z návštev od rodičov resp. z vychádzky hlásiť službukonajúcemu, resp.
skupinovému vychovávateľovi.

Článok č. 3
ORGANIZAČNO-BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
1. Školský poriadok ŠI je súčasťou školského poriadku školy a je záväzný pre
všetkých ubytovaných žiakov. Pre správanie sa žiakov mimo ŠI platia v plnom
rozsahu ustanovenia školského poriadku školy.
2. Režim dňa je súčasťou tohto školského poriadku ŠI.
3. Každý ubytovaný žiak vlastní internátny preukaz, ktorým je povinný sa preukázať
pri vstupe do budovy ŠI.
4. Za inventár pridelený na základe preberacej listiny je žiak osobne hmotne
zodpovedný. Spôsobené škody na zariadení ŠI je povinný nahradiť žiak, resp. jeho
zákonný zástupca v zmysle Občianskeho zákonníka. Pri poškodení inventára žiak
hradí všetky náklady na opravu. Náhrada za škody nevylučuje trest v škole a ŠI
podľa stupňa previnenia.
5. V súlade so zásadami účasti žiakov na udržiavaní čistoty a poriadku žiaci denne
upratujú priestory izieb. Sanitárne upratovanie vykonávajú podľa pokynov
skupinových vychovávateľov najmenej raz týždenne.
6. Do izieb môžu vstúpiť len žiaci ubytovaní v ŠI, zamestnanci školy a rodičia pri
návšteve žiaka.
7. Kľúče od izieb sa z ŠI nevynášajú. V priebehu rána uzamyká izby službukonajúci
vychovávateľ a kľúče odnáša na vrátnicu.
8. Príprava na vyučovanie prebieha v dobe vyhradenej pre štúdium v súlade
s režimom dňa. Počas štúdia nie je dovolené sa bezdôvodne navštevovať alebo
iným spôsobom rušiť študijný pokoj.
9. Žiak nemôže opustiť ŠI bez súhlasu vychovávateľa.
10. Individuálne vychádzky žiakov sú povolené podľa režimu dňa. Súhlas k opusteniu
ŠI udeľuje príslušný vychovávateľ. Odchod na pravidelnú krúžkovú činnosť
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oznamujú žiaci skupinovému resp. službukonajúcemu vychovávateľovi. Príchod
žiakov v nedeľu je stanovený najneskôr do 21:00 hod.
11. Nočný kľud je od 22:00 do 06:00 hod.
12. Pri odchode žiakov zo ŠI na konci týždňa je žiaduce, aby využívali časovo
najbližšie spoje. ŠI sa uzatvára o 15:00 hod.
13. Každý úraz alebo iné ochorenie je potrebné nahlásiť skupinovému resp.
službukonajúcemu vychovávateľovi.
14. V prípade onemocnenia žiak odchádza do domáceho liečenia. Túto skutočnosť
oznámi skupinovému vychovávateľovi. V ŠI ostáva iba vtedy, ak mu zdravotný
stav nedovoľuje cestovať. Skupinový vychovávateľ oznámi túto skutočnosť
rodičom, ktorí zabezpečia odvoz do domáceho liečenia.
15. Na teoretické vyučovanie alebo praktické vyučovanie si berú žiaci so sebou všetky
veci, ktoré budú počas vyučovania alebo praxe potrebovať.
16. Stravovanie žiakov je zabezpečené v jedálni pri SOŠt v čase určenom na výdaj
stravy podľa režimu dňa. Z jedálne sa inventár ani strava nevynáša. Podľa
vyhlášky MŠ SR o zar. školského stravovania č 330/2009 Z.z., žiaci ubytovaní
v ŠI odoberajú celodennú stravu. Počas choroby alebo neprítomnosti môžu odber
stravy odhlásiť. Strava sa odhlasuje aspoň 24 hod. vopred a odhlasuje sa celodenne
nie čiastkovo. Ubytovanie a strava sa uhrádza vopred do 15. dňa predchádzajúceho
mesiaca.
17. Štúdium po 22:00 je povolené po dohode so službukonajúcim vychovávateľom
v miestnosti nato určenej.

Článok č. 4
ZAKÁZANÉ ČINNOSTI V ŠI
V ŠI je zakázané:
1. Fajčiť, piť alkoholické nápoje, hrať karty a iné hazardné hry, uzatvárať stávky
o peniaze a cennosti, užívať zdraviu škodlivé látky a drogy.
2. Používať vlastné rozbočovacie zásuvky, elektrické spotrebiče s výnimkou
holiacich strojčekov, sušičov vlasov, rádioprijímačov.
3. Zasahovať do inštalácie akéhokoľvek druhu.
4. Vykláňať sa z balkónov.
5. Uskladňovať potraviny na balkónoch a vonkajšej okennej parapetnej doske.
6. Prechovávať zbrane, chemikálie a výbušniny akéhokoľvek druhu.
7. Chodiť v topánkach a športovej obuvi. Na prezutie je potrebné mať prezúvky.
8. Prechovávať cenné predmety a peniaze prevyšujúce vyššiu sumu. Ak tak žiaci
urobia, musia ich uložiť do úschovy skupinovému vychovávateľovi.
9. Vstúpiť do ŠI počas vyučovania bez priepustky od učiteľa alebo majstra OV.
10. Používať mobilné telefóny po 22:00 hod.
11. Žiak je povinný zdržať sa akéhokoľvek podvodného správania vo výchovnovzdelávacej činnosti (napríklad plagiátorstvo, odpisovanie, poručovanie
autorského zákona, prisvojovanie si cudzích prác...).
12. Prijímať návštevy na izbách bez súhlasu vychovávateľa.
13. Nosiť a propagovať literatúru odporujúcu morálke človeka.
14. Svojvoľne premiestňovať nábytok v izbách.
15. Používať technické vybavenie školy a školskú sieť na vytváranie, zobrazovanie
alebo distribúciu materiálov propagujúcich drogy, pornografie, materiálov s
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vulgárnym obsahom, zbrane, násilie, rasovú alebo náboženskú neznášanlivosť,
pričom musí brať na vedomie, že aktivita na školskej sieti je monitorovaná .
16. Zasahovať do školskej počítačovej siete manipuláciou s jednotlivými
komponentmi.
17. Používať siete peer-to-peer (napr. TORRENTZ a pod.), sociálne siete, rôzne
internetové fóra a servery na zdieľanie (napr. ulozto.sk a pod.), na sťahovanie,
ukladanie, šírenie a prezeranie nelegálneho obsahu a obsahu porušujúceho
autorské práva.

Článok č. 5
UMIESTŇOVANIE ŽIAKOV V ŠI
1. Žiakom sa ubytovanie poskytuje na jeden školský rok. Ak chce byť žiak umiestnený
v ŠI aj v ďalšom školskom roku, musí si v určenom termíne podať novú prihlášku.
2. Na ubytovanie v ŠI nemá žiak právny nárok.
3. Prihlášku do ŠI podávajú ubytovaní žiaci (ak sú neplnoletí ich zákonní zástupcovia,
rodičia) na predpísanom tlačive skupinovému vychovávateľovi do 15. júna.
V neskoršom termíne môžu podávať prihlášky žiaci z iných škôl.
4. O umiestnení žiaka v ŠI alebo o jeho neprijatí je žiak vyrozumený najneskôr do 31.
júla. Ak bol žiak prijatý dodatočne bude včas vyrozumený o prijatí alebo neprijatí.
V ŠI môžu byť umiestnení žiaci, ktorí splnili všetky náležitosti uvedené v oznámení
o prijatí do ŠI.
5. Všetci ubytovaní žiaci sú povinní doniesť potvrdenie od rodičov o bezinfekčnosti
domáceho prostredia a zdravotnej spôsobilosti a zdravotný dotazník vydaný MŠVVaŠ
SR (COVID-19).

Článok č. 6
UKONČENIE POBYTU V ŠI
V priebehu školského roka žiak ukončí pobyt v ŠI:
1. Ak žiak (alebo jeho zákonný zástupca v prípade neplnoletosti) o ukončenie pobytu
v ŠI písomne požiada.
2. Ak neplatí v stanovenom termíne úhradu nákladov spojených s ubytovaním
a stravovaním.
3. Ak prestane byť žiakom školy.
4. Ak vážne poruší školský poriadok alebo ho aj napriek napomenutiu nerešpektuje.
5. Ak nedodržiava režim dňa.
6. Ak opakovane neplní povinnosti zo zadelenia do služby.
7. Ak sa žiakovi povolilo prerušenie štúdia.
8. Okamžite po vykonaní záverečnej maturitnej skúšky resp. po ukončení štúdia.
9. O vylúčení zo ŠI rozhoduje riaditeľ SOŠT po prerokovaní v pedagogickej rade.
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Článok č. 7
VÝCHOVNÉ OPATRENIA
Ak sa žiak previní proti školskému poriadku školského internátu uložia sa mu podľa stupňa
previnenia niektoré z týchto výchovných opatrení:
a) napomenutie od vychovávateľa
b) pokarhanie od vychovávateľa pred výchovnou skupinou spojené s obmedzením
vychádzok alebo pozbavením výhod
c) pokarhanie od zástupcu riaditeľa spojené s upovedomením rodičov (zák. zástupcu)
d) podmienečné vylúčenie zo ŠI na skúšobnú lehotu
e) vylúčenie zo ŠI
Za vzorné správanie, vzorné plnenie povinností, za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy,
záslužný čin možno žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenia:
a)
b)
c)
d)
e)

pochvala vychovávateľom
pochvala vychovávateľom pred výchovnou skupinou
pochvala riaditeľom
pochvala zástupcom zriaďovateľa alebo štátnej správy v školstve
pochvala ministrom školstva SR

Opatrenie vo výchove sa zaznamenáva do osobného spisu žiaka. Opatrenia vo výchove
udelené, resp. uložené neplnoletému žiakovi oznamuje riaditeľ zákonnému zástupcovi žiaka
písomne.

Článok č. 8
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Tento školský poriadok ŠI je záväzný pre všetkých ubytovaných žiakov v školskom
internáte.
2. Režim dňa je súčasťou školského poriadku školského internátu.
3. Prípadné zmeny v školskom poriadku sú vyhradené.

31.08. 2021
Vypracoval:
Ing. Ľubica Brejová
zástupkyňa riaditeľky pre výchovu mimo vyučovania
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Ing. Janka Galdunová
riaditeľka SOŠt

