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Čl. 1 

ÚVODNÉ  USTANOVENIA 

      Riaditeľ Strednej odbornej školy, Tovarnícka 1632, Topoľčany vydáva na zabezpečenie 

výchovo – vzdelávacieho procesu v Školskom internáte pri Strednej odbornej škole, 

Tovarnícka 1632, Topoľčany, v zmysle Zákona O výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z. z.  

a v zmysle Vyhlášky č. 239/2009 o Školskom internáte „Školský poriadok školského 

internátu“ s platnosťou od 1. septembra 2018. Zriaďovateľom je Úrad Nitrianskeho 

samosprávneho kraja, Odbor vzdelávania kultúry. 

      Školský internát /ďalej len ŠI/ je výchovno – vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje 

žiakom stredných škôl výchovnú - vzdelávaciu starostlivosť v  čase mimo vyučovania, 

ubytovanie a celodenné stravovanie. 

       Vo výchovno – vzdelávacej činnosti sa ŠI riadi Zákonom č. 245/2008 Z. z. O výchove 

a vzdelávaní a Vyhláškou č. 239/2009 O školskom internáte. Výchovno – vzdelávacia práca 

je realizovaná na základe výchovného programu ŠI, ktorý je primeraný potrebám, veku 

a stupňu vyspelosti žiakov. Zameriava sa najmä na všestrannú pomoc pri príprave žiakov                 

na vyučovanie, formovanie ich vzťahu k sebe, vzdelávaniu, sebavýchove a voľbe povolania, 

na rozvoj ich nadania, špecifických schopností  a tvorivosti a na vytváranie podmienok na ich 

záujmovú činnosť, aktívne využitie voľného času a oddych. Organizuje sa základe 

dobrovoľnosti žiakov. 

      Cieľom výchovno – vzdelávacieho procesu je: 

- posilňovanie úcty k ľudským právam a základným hodnotám a tiež zásadám, 

zakotveným  v Charte spojených národov, 

- posilňovanie úcty k rodičom k rodičom dieťaťa, k svojej vlastnej kultúre, jazyku 

a hodnotám krajiny trvalého pobytu ako aj krajiny jeho pôvodu a k iným civilizáciám, 

- príprava žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti  v duchu porozumenia, 

mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlavia, priateľstva medzi všetkými národmi, 

etnickými, národnostnými a náboženskými  skupinami, 

- žiaci budú vychovávaní v  duchu mieru, dôstojnosti, znášanlivosti, slobody, rovnosti 

a solidarity. V ŠI budeme vytvárať také prostredie, aby žiaci vyrastali v atmosfére 

šťastia, lásky a porozumenia /Dohovor o právach dieťaťa/. 

Žiak/žiačka sa dobrovoľným rozhodnutím ubytovať sa v  ŠI zaväzuje riadne plniť všetky 

úlohy a povinnosti a správať sa v súlade so Školským poriadkom ŠI. 

Školský poriadok ŠI jen záväzný pre všetkých ubytovaných žiakov a zároveň pre všetkých, 

ktorí sú v pracovnom pomere. Žiaci starší ako 18 rokov konajú samostatne. Rodičia sú len 

informovaní o ich konaní.  
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Poplatok za ubytovanie sa stanovuje na 18, 00 Euro mesačne. Podľa odseku § 117 Zákona                   

č. 245/2008 Z. z. môže poplatok riaditeľ primeranie znížiť až o 50% s prihliadnutím                         

na sociálne pomery ubytovaného žiaka. Zriaďovateľ školského internátu môže rozhodnúť                     

o znížení alebo odpustení príspevku podľa § 117 odst. 8 zákona 254/2008 Z. z. o výchove                      

a vzdelávaní, ak zákonný zástupca alebo iná oprávnená osoba písomne o to požiada a predloží 

doklad o poberaní dávky v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. Výšku príspevku                    

na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady určí zriaďovateľ všeobecne záväzným 

nariadením. 

ŠI je súčasťou Strednej odbornej školy, Tovarnícka 1632, Topoľčany. Školkský poriadok ŠI 

je súčasťou školského poriadku školy. Riaditeľom je Ing. Róbert Čaniga, PhD. a vedúcou 

vychovávateľkou je PhDr. Jana Horilová. 

 

Čl. 2 

PRIJÍMANIE  A UKONČOVANIE  UBYTOVANIA ŽIAKOV 

 

a/ Zásady prijatia do ŠI: 

1. Na umiestnenie v ŠI žiak nemá právny nárok. 

2. O prijímaní do ŠI rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej prihlášky. 

3. Záujemca o ubytovanie, resp. zákonný zástupca žiaka, odovzdá, alebo zašle poštou 

písomnú žiadosť o prijatie do ŠI na riaditeľstvo školy do 20. júna. K prijatiu sa vyjadrí 

prijímacia komisia. Riaditeľ školy rozhodne o prijatí, resp. neprijatí do 15. augusta 

príslušného školského roka. 

4. Uchádzač, resp. zákonný zástupca žiaka obdrží písomné vyjadrenie, ako bola jeho 

žiadosť vybavená. 

5. Ubytovanie sa poskytuje na obdobie jedného školského roka. 

6. V prípade väčšieho počtu záujemcov, ako je kapacita ŠI, žiaci sa prijímajú v poradí: 

- zriaďovateľ školy, z ktorej žiak prichádza, 

- prednosť majú neplnoletí žiaci, 

- najvzdialenejšie bydlisko, 

- sociálne prípady, 

- žiaci 1. a 4. ročníka. 

7. O prijatí žiakov, ktorí v minulom školskom roku porušili školský poriadok, rozhodne 

riaditeľ školy. 

8. Žiakov do výchovných skupín zadeľuje vedúca vychovávateľka. 

9. Samostatne sú ubytovaní chlapci a samostatne dievčatá. 

 

 

 

b/ Zásady ukončenia ubytovania v ŠI: 

Počas školského roka riaditeľ ukončí ubytovanie žiaka v školskom internáte, ak o ukončenie 

pobytu písomne požiadajú rodičia, alebo zákonný zástupca žiaka. 

 

DOVOD UKONČENIA UBYTOVANIA                                            VYSŤAHOVANIE Z ŠI 

1. predčasné ukončenie štúdia na škole                                       - ráno v deň ukončenia štúdia 
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2. na základe písomnej žiadosti                                                   - v deň určený v žiadosti 

3. vylúčenie z ŠI                                                                          - v deň nadobudnutia platnosti 

4. jeden mesiac nezaplatený poplatok za ubytovanie                  - v prvý deň  nasledujúceho           

    a stravovanie                                                                               mesiaca 

5. ukončenie školského roka                                                        - do 15. 00 hod. v posledný  

                                                                                                        deň školského roka 

Pred vysťahovaním je žiak povinný: 

- upratať izbu  a pridelený majetok /váľanda, skriňa,....../, odniesť si domov všetky 

osobné veci, odstrániť ním vzniknuté záväzky; 

- vrátiť zapožičaný inventár; 

- odovzdať kľúče od izby; 

- odovzdať izbu službukonajúcemu vychovávateľovi. 

 

 

 

Čl. 3 

 

POBYT  ŽIAKOV  V ŠKOLSKOM  INTERNÁTE A  UVOĽŇOVANIE ŽIAKOV                      

ZO ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU 

 

a/  Pobyt v školskom internáte: 

1. Príchod do ŠI je v nedeľu večer od 16. 00 hod. do 21. 30 hod. Písomnou formou  môže 

rodič príchod neplnoletého žiaka upraviť na pondelok ráno. 

2. Odchod žiakov z ŠI je do 14. 30 hod. v posledný deň školského vyučovania. 

3. Neprítomnosť neplnoletého žiaka v ŠI je rodič povinný oznámiť do 24 hodín. 

4. Ak žiak odchádza z ŠI počas týždňa, je povinný predložiť súhlas rodičov v písomnej 

alebo elektronickej podobe alebo formou sms. 

5. Príchod domov rodičia telefonicky oznámia službukonajúcemu vychovávateľovi. 

6. Žiak sa nesmie v dopoludňajších hodinách zdržiavať v ŠI s výnimkou: 

- akútneho ochorenia, kedy bude zabezpečená starostlivosť o žiaka,  

- ak má žiak prvé vyučovacie hodiny v rozvrhu voľné, 

- ak má žiak vyučovanie v poobedňajších hodinách. 

 

b/  Uvoľňovanie žiakov zo školského internátu: 

1. Uvoľnenie žiakov z ŠI a odhlásenie zo stravy je podmienené písomnou žiadosťou 

rodičov, písomnou objednávkou k lekárovi a iným písomným dokladom najneskôr 

jeden deň vopred skupinovému alebo službukonajúcemu vychovávateľovi. 

2. Žiak nesmie byť uvoľnený z ŠI pri aktuálnej teplote 38,5˚C a viac, alebo pri inom 

ťažkom zdravotnom stave. V takom prípade môže byť žiak uvoľnený z ŠI iba vtedy, 

ak ho vyzdvihne rodič alebo iná poverená dospelá osoba. 

 

Čl. 4 

PRÁVA  UBYTOVANÝCH ŽIAKOV 

 

a/ Ubytovaný žiak má právo: 

1. Využívať v plnom rozsahu pridelenú miestnosť aj s príslušenstvom. 
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2. Podieľať sa na realizácii výchovno- vzdelávacej činnosti. 

3. Aktívne sa podieľať na živote v ŠI. 

4. Využívať všetky priestory a zariadenia ŠI slúžiace pre výchovno- vzdelávaciu 

činnosť, pri dodržiavaní prevádzkových predpisov, pre to ktoré zariadenie. 

5. Žiak má právo umiestňovať na izbách vlastné doplnky, nástenky a pod., so súhlasom 

vedúceho vychovávateľa a za predpokladu, že tieto nie sú v rozpore s morálkou, 

právnymi predpismi a nepoškodzujú majetok ŠI (napr. omietku, obloženia atď.) 

a spolubývajúcich. 

6. Žiak má právo používať vlastné elektrospotrebiče len so súhlasom vedenia ŠI. 

Používané spotrebiče musia vyhovovať štátnym normám a musia byť pravidelne 

kontrolované. Rádiá, magnetofóny, CD - prehrávače, počítače a pod. nesmú rušiť 

študijný ani nočný kľud. Rýchlovarné kanvice, televízory, vykurovacie telesá, 

chladničky, žehličky sa zakazujú používať na izbách. Za stratu a poškodenie týchto 

vecí však vedenie ŠI nezodpovedá 

7. Žiak má právo na slobodu myslenia a náboženstva (v súlade so zákonmi Slovenskej 

republiky) 

8. Žiak má právo na ochranu pred všetkými formami diskriminácie, alebo trestania, ktoré 

vyplývajú z jeho rasy, sociálneho postavenia, činnosti, vyjadrovania vlastných 

názorov, alebo presvedčenia jeho rodičov, resp. zákonných zástupcov, alebo členov 

rodiny. 

9. Žiaci majú právo konštituovať žiacku samosprávu, ktorá voči vedeniu ŠI vystupuje 

ako partner, pokiaľ ide o záujmy žiakov. 

10. V prípade priestupku voči Školskému poriadku ŠI vychovávateľ informuje zákonných 

zástupcov žiaka. 

11. Žiak má právo na to, aby sa všetci zamestnanci ŠI voči nemu správali slušne. 

12. Žiak má právo na ochranu pred narkotikami, drogami, alkoholom a psychotropnými 

látkami. 

13. Žiak má právo odmietnuť také práce, ktoré môžu byť preňho nebezpečné, škodlivé 

zdraviu, alebo by mohli škodiť jeho mravnému, alebo sociálnemu rozvoju. 

14. Žiak má právo na voľný čas a odpočinok. 

15. Žiak má právo na ochranu pred duševným, alebo telesným násilím, urážaním, 

zneužívaním, zanedbávaním, alebo nedbanlivým zaobchádzaním, trýznením, alebo 

akejkoľvek forme vykorisťovania. 

16. Žiak má právo na svoje súkromie v podmienkach ŠI, na súkromie svojej rodiny, 

domova, korešpondencie. 

17. Žiaci majú právo slobodne sa združovať, musia však rešpektovať ľudské práva, 

verejný poriadok, zásady morálky a bezpečnosti štátu. 

18. Žiak má právo prijímať návštevy vo vyhradených priestoroch ŠI (vestibul, chodba, 

kultúrna miestnosť), ktoré určí službukonajúci vychovávateľ v čase mimo vyučovania 

najneskôr do 20.30 hod. 

19. Žiak má právo využívať mobilný telefón v čase od 6. 30 hod. do 21.30 hod. 

20. Žiak má právo navštevovať svojich rodičov, príbuzných, známych. 

21. Žiak má právo na zabezpečenie disciplíny v ŠI a to spôsobom zlučiteľným s ľudskou 

dôstojnosťou. 

22.  Žiak má právo na poskytnutie prvej pomoci. 

23.  Žiak má právo na svoju česť a povesť.   
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24. Žiak má právo byť informovaný o organizačných opatreniach, predkladať   návrhy 

a námety. 

25. Žiak má právo voliť a byť volený do samosprávy. 

26. Žiak má právo zúčastňovať sa na kultúrnych, športových  a spoločenských 

podujatiach. 

27. Žiak  má právo na primerane osvetlenú a vykurovanú izbu.       

 

Čl. 5 

POVINNOSTI  UBYTOVANÝCH  ŽIAKOV 

 

b/ Ubytovaný žiak je povinný: 

1. Dodržiavať pravidlá správania sa žiakov stredných škôl, dodržiavať pokyny 

výchovných pracovníkov a ustanovenia „Školského poriadku ŠI“. 

2. Počas prítomnosti na izbe v ŠI sa žiaci nezamykajú – kľúč je zvonka v zámke. 

3. Izbu pri odchode uzamknúť kľúč odovzdajú službukonajúcej vychovávateľke. 

4. V zmysle  čl. 32 Dohovoru o právach dieťaťa, sú žiaci povinní vykonávať úlohy 

súvisiace s udržiavaním životného prostredia, udržiavať obývanú izbu a osobné veci 

v čistote a poriadku, prezúvať sa. 

5. Žiak je povinný sprístupniť izbu pre kontrolu prítomnosti osôb, dodržiavania čistoty           

a poriadku na svojej izbe, inventára atď. 

6. Žiak nesmie používať, prechovávať, alebo obstarávať návykové látky,                 

výbušniny a zbrane v ŠI ako aj mimo neho. Nedodržanie tohto ustanovenia je 

považované za hrubé porušenie „Školského poriadku ŠI“. Prechovávanie drog 

a psychotropných látok, ich obstarávanie a užívanie má charakter trestného činu podľa 

§187  Trestného poriadku SR. 

7. Žiaci vo vzájomnom vzťahu nesmú používať vydieranie a útlak (tzv. šikanovanie).   

Takéto konanie môže napĺňať skutkovú podstatu trestného činu, resp. trestno-právne 

stíhanie. 

      8. Žiak musí dodržiavať čas návratu z vychádzok, alebo z rôznych podujatí, návštev 

a pod. Pobyt inde ako je udaný vychovávateľovi je vážnym porušením „Školského 

poriadku ŠI“. 

9. Žiaci sa musia medzi sebou  navzájom slušne správať, rovnako aj voči  zamestnancom 

            a na verejnosti. 

10. Žiak nesmie uvádzať do obehu, robiť verejne prístupnými, vyrábať alebo dovážať 

písomné pornografické diela, nosiče zvuku, alebo obrazu, zobrazenia, alebo iné 

predmety ohrozujúce mravnosť a etiku, v ktorých sa prejavuje neúcta k človeku  

a násilie. 

11. Žiak  musí byť primerane ustrojený tak, aby neporušoval morálku. 

12. Žiak dospelým zamestnancom vyká. Oslovenie žiaka sa realizuje                                         

po dohovore s vychovávateľom. 

      13. Žiak je povinný rešpektovať študijný kľud v celom ŠI. 

      14. Žiak starší ako 18 je povinný dodržiavať „Školský poriadok ŠI. 

      15. Žiak je povinný dodržiavať pravidlá správania sa, ktoré platia v demokratickej  

            spoločnosti. 

      16. Žiak je povinný vykonávať pomocné práce v ŠI. 

      17. Žiak je povinný vyššiu sumu peňazí, alebo cennosti uschovať si v zborovni  

            vychovávateľov. 



 8 

      18. Žiak je povinný zabezpečiť si osobné veci tak, aby tým zamedzil ich  

            odcudzeniu. 

      19. Žiak je povinný dodržať čas prípravy jedál v kuchynke max. do 21. 30 hod. 

      20. Žiak je povinný dodržať čas sprchovania sa max. do 21. 45. hod. 

      21. Žiak môže sledovať TV po 22.00 hod. iba s povolením vychovávateľa. 

      22. Dodržiavať nočný kľud v čase od 22.00 hod. do 6. 30. hod. 

      23. Dodržiavať prísny zákaz fajčenia v ŠI a v celom areáli školy. 

      24. Žiak bez povolenia vychovávateľa nesmie presúvať inventár. 

      25. Žiak sa bez povolenia vychovávateľa nesmie presťahovať na inú izbu. 

      26. Žiak sa môžu zdržiavať v kultúrnej miestnosti a v PC miestnosti max. do 21. 30. 

      27. Nacvičovanie na hudobnom nástroji je dovolené v čase osobného voľna, najneskôr 

            však do 20.00 hod. 

28. Žiak je povinný za stratu kľúča zabezpečiť náhradu. 

29. Žiak nesmie po 22. 00 hod. používať notebook a mobilný telefón. 

30. Žiak  sa nesmie po budove školy voziť na kolieskových korčuliach a kolobežke. 

31. Žiak je povinný pri odchode z ŠI uzatvoriť okná, balkónové dvere, vyprázdniť kôš, 

vypnúť elektrické spotrebiče zo zásuvky, skontrolovať vodovodné kohútiky uzamknúť 

izbu. 

32. Žiak je povinný uhradiť spôsobenú škodu v plnom rozsahu do 30 dní. 

 

POUČENIE 

Podľa „Školského poriadku ŠI“ je v jeho priestoroch  zakázané“:                                                    

a/ prechovávať, požívať, predávať a poskytovať návykové látky, ako aj ich výroba a suroviny    

na ich výrobu;                                                                                                                               

b/ propagovať, alebo inak šíriť toxikomániu; 

V prípade podozrenia na požitie akejkoľvek návykovej látky, alebo preventívnej 

kontroly:                                                                                                                                     

a/ podrobí sa žiak dychovej skúške na požitie alkoholu;                                                                                

b/ bude žiakovi odobratý moč na toxické vyšetrenie na prítomnosť drogy;                                            

c/ v prípade odmietnutia dychovej skúšky, resp. odberu vzorky moču sa bude podozrenie                      

na užité drogy považovať opodstatnené (pozitívny nález) za hrubé porušenie „Školského 

poriadku ŠI“. 

 

Čl. 6                                                                                                                                             

VÝCHOVNÉ  OPATRENIA 

Za vzorné plnenie „Školského poriadku ŠI“ žiak môže byť pochválený v zmysle 

klasifikačného poriadku.                                                                                                          

Porušením „Školského poriadku ŠI“ sa postihuje žiak v zmysle klasifikačného poriadku. 

a/ Pochvaly                                                                                                                                

Za vzorné správanie, za vzorné plnenie si povinností, za statočný čin, za významný prejav 

aktivity sa môže žiakovi udeliť: 

Pochvala vychovávateľom:                                                                                                        

- za udržiavanie pridelenej izby v čistote a poriadku;                                                                  

- za vzorné správanie sa;                                                                                                               

- za vzorné dodržiavanie „Školského poriadku ŠI“;                                                                       

- za činnosť v prospech výchovnej skupiny nad rámec svojich povinností;                                              

- za vzorné správanie sa a plnenie si povinností.                                                                          
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Pochvala riaditeľom školy: 

- za úspešnú reprezentáciu ŠI;                                                                                                        

- za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou 

osobou alebo inštitúciou. 

b/ Opatrenia pri porušení disciplíny 

1. Za oneskorené príchody: 

- za oneskorené neospravedlnené príchody na ŠI bude žiak potrestaný neospravedlnenými 

hodinami. Každá začatá oneskorená neospravedlnená hodina príchodu do ŠI bude 

kvalifikovaná ako neospravedlnená hodina, ktorá bude zapísaná v osobnom liste žiaka. 

2. Napomenutie vychovávateľom: 

- za jednorazové porušenie Školského poriadku ŠI podľa posúdenia vychovávateľa, 

zamestnancov ŠI, alebo žiackym kolektívom. 

3. Pokarhanie vychovávateľom: 

- za 1 – 3 zápisy v osobnom spise žiaka, alebo ústnych sťažností vychovávateľov a ostatných 

pracovníkov ŠI, prednesených na vychovávateľskej rade;                                                                             

- za 1 – 3 hodiny neospravedlnenej absencie;                                                                                

- za opakujúce sa priestupky uvedené v bode 2. 

4. Pokarhanie riaditeľom školy: 

- za 4 – 7 zápisov v osobnom spise žiaka alebo ústnych sťažností vychovávateľov a ostatných 

pracovníkov ŠI, prednesených na vychovávateľskej rade;                                                                

- za 4 – 7 hodín neospravedlnenej absencie;                                                                                   

- za nevhodné správanie sa a vyjadrovanie;                                                                                      

- za podvádzanie;                                                                                                                                

- za fajčenie;                                                                                                                                                      

- za prechovávanie alkoholických nápojov;                                                                                       

- za opakujúce sa priestupky voči Školskému poriadku ŠI. 

5. Podmienené vylúčenie zo školského internátu: 

- za 8 – 12 zápisov v osobnom spise žiaka alebo ústnych sťažností vychovávateľov; 

a ostatných pracovníkov ŠI , prednesených na vychovávateľskej rade;                                        

- za 13 – 18 hodín neospravedlnenej absencie;                                                                                    

- za opakujúce sa nevhodné, hrubé a arogantné správanie;                                                                

- za opakujúce sa priestupky uvedené v bode 3;                                                                                       

- za úmyselné poškodzovanie majetku a zariadení ŠI;                                                                   

- za prinášanie do ŠI alebo na činnosti organizované ŠI veci ohrozujúce život, zdravie žiakov; 

a iných osôb;                                                                                                                                  

- za opakujúce sa priestupky uvedené v bode 4;                                                                            

- za  zvlášť hrubé, vulgárne správanie sa a vyjadrovanie, ktoré je v rozpore s morálkou  

a etikou;                                                                                                                                          

- za požívanie alkoholických nápojov;                                                                                             

- za krádež;                                                                                                                                     

- za úmyselné ublíženie na  zdraví;                                                                                                                    

- za šikanovanie a vydieranie;                                                                                                                   

- za prejavy vandalizmu;                                                                                                                            

- za prejavy rasovej neznášanlivosti;                                                                                                      
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- za prejavy, ktoré nespĺňajú znaky skutkovej podstaty trestného činu podľa Trestného 

zákona. 

6. Vylúčenie zo školského internátu: 

- za 19 a viac hodín neospravedlnenej absencie;                                                                                     

- za užívanie drog a iných druhov toxikománie;                                                                                 

- za lezenie po balkónoch ŠI – s týmto opatrením súvisí zníženie známky zo správania;               

- za opakujúce sa priestupky;                                                                                                           

- za konanie, ktoré napĺňa znaky skutkovej podstaty trestného činu podľa Trestného zákona,                 

za ktorý bol žiak právoplatne súdom odsúdený;                                                                                     

- za omeškanie platby za ubytovanie viac ako 1 mesiac. 

Táto klasifikácia je orientačná. Uplatnenie výchovných opatrení sa realizuje po individuálnom 

posúdení každého priestupku. 

 

7. Výchovné opatrenia: 

- Ústne napomenutie skupinovým vychovávateľom 

- Písomné napomenutie skupinovým vychovávateľom 

- Pokarhanie skupinovým vychovávateľom 

- Ústne napomenutie vedúcim  vychovávateľom ŠI 

- Písomné napomenutie vedúcim  vychovávateľom ŠI 

- Pokarhanie vedúcim  vychovávateľom ŠI 

- Pokarhanie vedúcim  riaditeľom školy 

- Podmienečné vylúčenie z ŠI 

- Vylúčenie z ŠI 

Výchovné opatrenie bude uložené po prejednaní na zasadnutí pedagogickej rady ŠI,                                 

na základe písomného návrhu vychovávateľa. Postupnosť jednotlivých výchovných opatrení 

nemusí byť dodržaná. Rozhodujúca je závažnosť porušenia Školského poriadku ŠI. 

O uloženom výchovnom opatrení budú informovaní zákonní zástupcovia žiaka i škola, ktorú 

žiak navštevuje. Žiakovi možno súčasne uložiť len jedno výchovné opatrenie. Výchovné 

opatrenie sa žiakovi oznamuje na zhromaždení výchovnej skupiny. Žiak musí školský internát 

opustiť dňom nadobudnutia platnosti rozhodnutia o vylúčení. 

 

 

Čl. 7                                                                                                                                             

ZÁSADY  SVOJPOMOCNEJ  ČINNOSTI  ŽIAKOV 

      Žiaci môžu vykonávať iba také práce, ktoré sú primerané ich fyzickému a intelektuálnemu 

rozvoju. 

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

Utvára predovšetkým správny vzťah k práci a prehlbuje jednotu mravných čŕt 
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s celkovým rozvojom jednotlivca. Rozvíja ich pracovnú iniciatívu a postupne učí žiakov 

k pracovným činnostiam, zručnostiam a návykom. 

 Svojpomocná práca pomáha organizovať kolektív žiakov, pomáha udržiavať čistotu 

a poriadok, pomáha motivovať žiakov k estetike, ochrane a tvorbe životného prostredia. 

 Svojpomocná práca má výchovný charakter a nenahrádza  prácu zamestnancov ŠI. 

 Všetky práce musia žiaci vykonávať za prísneho dodržiavania zdravotných 

a hygienických zásad a požiadaviek, majúc  na zreteli osobnú ochranu a bezpečnosť                

pri práci. 

 Na svojpomocnej práci sa podieľajú všetci žiaci. Od účasti na nej môžu byť oslobodení  

žiaci zo závažných dôvodov, podľa posúdenia vychovávateľa. 

 Žiaci musia dodržiavať predpisy o bezpečnosti, hygiene a ochrane zdravia pri práci. 

 Žiaci nesmú vykonávať práce s použitím dezinfekčných prostriedkov, čistiť okná, 

osvetľovacie zariadenia, veľké upratovanie a práce, ktoré sú náročné na dodržiavanie 

bezpečnostných predpisov. 

 Podľa druhu práce používajú ochranné pomôcky. 

 Upratujú izby, určený priestor hlavnej chodby a okolie ŠI. 

 Žiaci sú povinní šetriť zariadenie ŠI, pracovné prostriedky, ochranné pomôcky, včas 

vypínať svetlo a nenechávať zbytočne tiecť vodu a zapnuté spotrebiče počas 

neprítomnosti v izbe. 

 Upratovanie, čistenie spoločných a spoločenských priestorov a veľké upratovanie 

zabezpečí vedenie ŠI zamestnancami. 

 Žiaci musia byť oboznámení s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci, o čom vedú vychovávatelia riadnu evidenciu. 

 Žiaci oznamujú vedúcej ŠI, alebo službukonajúcemu vychovávateľovi nedostatky, ktoré 

by mohli ohroziť bezpečnosť a zdravie žiakov a zamestnancov. Vychovávateľ zapisuje 

nedostatky do denného hlásenia. 

 Vedúca vychovávateľka ŠI určí presný čas na svojpomocnú prácu žiakov tak, aby sa 

nenarúšal čas vyhradený na tréning, odpočinok, prípravu na vyučovanie, výchovno – 

vzdelávaciu a záujmovú činnosť. Zabezpečí dostatok pracovných ochranných pomôcok. 

 Vedúci vychovávateľ ŠI zabezpečí kontrolu poriadku a čistoty na izbách, osobných 

vecí, spoločných priestorov a okolia ŠI. 

 

Čl. 8                                                                                                                                 

INDIVIDUÁLNE  VYCHÁDZKY  ŽIAKOV 

      Vychádzky udeľuje skupinový vychovávateľ mimo osobného voľna žiakov: 

 1. a 2. ročníky do 19. 30 hod. 

  3. a 4. ročníky do 20.30 hod. 
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V individuálnych prípadoch, keď si to vyžaduje situácia, skupinový vychovávateľ dáva súhlas 

na predĺženie vychádzky (než sú stanovené vyššie – napr. návšteva kina, divadelného 

predstavenia, koncertu, diskotéky a pod.). Udelenie individuálnych vychádzok je podmienené 

i dodržiavaním školského poriadku ŠI. Čas odchodu na vychádzku a príchodu z vychádzky sa 

zapisuje do knihy vychádzok. 

 

Čl. 9                                                                                                                                 

OSOBNÉ  VOĽNO  ŽIAKOV 

      V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa, každý žiak má právo na osobné voľno, v ktorom 

sa môže sebarealizovať, môže sa podľa vlastného presvedčenia venovať svojim záujmom 

v športe, kultúre, hudbe, alebo v iných činnostiach. Osobné voľno žiakov sa určuje po 

príchode  do ŠI najmenej 2 hodiny denne. V tomto čase sa žiakovi nesmie prikazovať plnenie 

žiadnych povinností 

 

Čl. 10                                                                                                                                

ŽIACKA  SAMOSPRÁVA 

      Žiacka samospráva je spolutvorcom života ŠI. V zmysle Dohovoru  o právach dieťaťa               

č. 12 a 13, musí viesť sústavný dialóg s vedením ŠI. Vzťah žiackej samosprávy a vedenia ŠI 

je partnerským vzťahom.     

Najvyšším orgánom žiackej samosprávy je parlament. 

Funkcie : - predseda 

                - podpredseda 

                - kultúrny referent 

                - športový referent 

                - zdravotno – stravovací referent 

Najnižším článkom žiackej samosprávy je rada skupiny. Má tie isté úlohy ako parlament, 

avšak na úrovni skupiny. Žiacka samospráva je suverénny orgán. Voľby do žiackej 

samosprávy sú záležitosťou kolektívu žiakov bývajúcich v ŠI. Žiacka samospráva je  

apolitický orgán. Združuje všetkých žiakov bez rozdielu a rovnako chráni záujmy všetkých 

žiakov ubytovaných v ŠI bez rozdielu. Najúčinnejším nástrojom permanentného dialógu so 

žiakmi sú pravidelné stretnutia žiakov celého ŠI s vedením ŠI a jeho vychovávateľmi. 

Prechádza mu sociologický prieskum názorov žiakov. 

 

Čl. 11                                                                                                                              

ZDRAVOTNÉ,  HYGIENICKÉ, BEZPEČNOSTNÉ  OPATRENIA  A ZÁSADY  

STRAVOVANIA  A UBYTOVANIA 

a/ Zdravotné opatrenia:   

     Do  ŠI  môže byť prijatý žiak, ktorému zdravotný stav, kolektívne podmienky, alebo 

ubytovanie v ŠI nevylučuje. ŠI nie je personálne ani materiálne vybavený pre pomoc žiakom 

so špeciálnymi potrebami a duševným ochorením.                                                                                                                  
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ŠI vytvára optimálne podmienky pre zdravý vývoj ubytovaných žiakov. Riadi sa záväznými 

hygienickými predpismi a pokynmi.  

Úzko spolupracuje s ošetrujúcimi lekármi. ŠI musí mať vybavené lekárničky pre poskytnutie 

prvej pomoci. 

Ak žiak ochorie v ŠI, službukonajúci vychovávateľ: 

- zariadi, aby žiak bol ošetrený lekárom, 

- zmeria teplotu,  

- zapíše stav chorého do denného záznamu, 

- zaznačí, aký úkon bol vykonaný, 

- zaznačí, aké lieky boli žiakovi podané a na koho pokyn,  

- na lekárske ošetrenie vychovávateľ žiaka sprevádza osobne, alebo zabezpečí sanitku. – 

- pokiaľ zdravotný stav žiaka dovoľuje, aby šiel sám na pohotovosť, vychovávateľ 

zariadi  sprievod osobou staršou 18 rokov, 

- oznámi škole a rodičom, príp. zákonnému zástupcovi žiaka, že je chorý, 

- zabezpečí, aby o tejto správe bol vykonaný záznam v knihe hovorov, 

- ak je to potrebné, po rozhodnutí lekára, vyzve rodičov, resp. zákonného zástupcu, aby 

si po žiaka prišli, 

- ak je to  možné, zabezpečí žiakovi starostlivosť  v ŠI. 

Ak žiak ochorie v škole, navštívi ošetrujúceho lekára po oznámení triednemu učiteľovi 

v škole. Po príchode od lekára sa hlási u službukonajúceho vychovávateľ, ktorý                            

ho prevezme do opatery. Zabezpečí podávanie liekov, donášku stravy do izolačnej izby 

a oznámi striedajúcemu vychovávateľovi všetky potrebné údaje o žiakovi. Pri podávaní 

liekov sa vychovávateľ riadi pokynmi lekára. V prípade poskytnutia prvej pomoci koná 

v zmysle zásad poskytovania prvej pomoci. 

Pre účely evidencie chorých a liekov, musia byť vedené presné záznamy. 

 

b/ Hygienické opatrenia: 

      Vedenie ŠI zodpovedá za dodržiavanie hygienických predpisov. V rámci nich vydáva 

hygienické predpisy pre zamestnancov i žiakov V pracovnom poriadku stanovuje náplň 

práce zamestnancov a v povinnostiach žiakov sú určené úlohy žiakov. 

c/ Bezpečnostné opatrenia: 

       Žiaci môžu vykonávať iba také práce, ktoré sú primerané ich intelektuálnej a mravnej 

vyspelosti, telesným schopnostiam zodpovedajúcim ich veku a nie sú škodlivé ich zdraviu 

a vývoju.                                                                                                                               

Žiaci musia mať pri práci poskytnutú zvýšenú starostlivosť. Nesmú byť zamestnávaní 

prácami, ktoré so zreteľom na anatomické, fyziologické a psychické zvláštnosti v tomto 

veku sú pre nich neprimerané, zdraviu škodlivé a nebezpečné. Nesmú zamestnávaní 
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prácami, pri ktorých sú vystavení zvýšenému nebezpečenstvu úrazov, alebo pri ktorých by 

mohli vážne ohroziť bezpečnosť a zdravie spolubývajúcich, alebo zamestnancov v ŠI 

(§167 Zb. ZP). 

Vedenie školy kontroluje a vyžaduje dodržiavanie hygienických, požiarnych predpisov 

o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci a s požiarnym a poplachovým štatútom školy  

a čom vedú vychovávatelia príslušný záznam (Vyhl. MŠ   č. 196/1994). 

Vedenie školy kontroluje a vyžaduje dodržiavanie hygienických, požiarnych predpisov 

o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci a vyvodzuje dôsledky pri ich nedodržaní. 

 Žiaci musia byť pred vykonávaním práce poučení o príslušných predpisoch o OBP 

(Vyhl. MŠ  196/1994 §9). 

 Žiaci počas práce musia mať zabezpečený odborný vychovávateľský dozor. 

 Žiaci majú zákaz požívať návykové látky a prechovávať ich v ŠI aj mimo neho. 

 Žiaci majú zákaz prechovávať výbušniny a horľaviny. 

 Žiaci majú zákaz manipulovať s otvoreným ohňom. 

 Vedúca vychovávateľka pri výletoch, exkurziách a súťažiach organizovaných ŠI, 

zabezpečí kvalifikovaný dozor na každých 25 žiakov. 

 Ak to vyžadujú okolnosti, zabezpečí kvalifikovaný dozor aj s väčším počtom osôb 

(Vyhl. MŠ SR č. 196/1994 Z. z. §9 ods.2). 

 Pri návšteve verejných kúpalísk a pri kúpaní sa vo voľnej prírode, ktoré organizuje 

ŠI, môžu žiaci vstupovať do vody tam, kde je to dovolené po skupinkách, pričom 

skupina môže mať maximálne 10 žiakov. Pri tejto činnosti musí byť zabezpečený 

dozor výchovným pracovníkom, ktorý má na to odbornú spôsobilosť, alebo 

plavčíkom(Vyhl. MŠ SR) č. 196/1994 Z. z. §9 ods.3). Žiaci mladší 18 rokov, musia 

mať písomné povolenie od rodičov, resp. zákonných zástupcov, aby sa mohli 

takýchto aktivít zúčastniť. 

 Počas osobného voľna vykonáva službukonajúci vychovávateľ dozor žiakom, ktorí 

sa nachádzajú v ŠI. 

 Žiaci majú zákaz sedieť na okenných parapetách, preliezať balkóny, šmýkať sa                    

po zábradlí schodiska. Sedieť na konštrukcii balkóna a vykláňať sa z okien. 

 Žiaci sú povinní dodržiavať prevádzkové predpisy zariadení slúžiacich pre šport, 

regeneráciu, prípravu stravy, televíznych a spoločenských miestností a pod. 

 Tieto prevádzkové predpisy sú súčasťou Školského poriadku ŠI. 

 Žiaci majú zákaz čistenia obuvi v sprchách a umývadlách. 

 V náplni práce sú určené povinnosti výchovných pracovníkov v súvislosti s OBP. 

 Za bezpečnosť práce v krúžkoch a kurzoch zodpovedá príslušný vychovávateľ. 
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c/ Zásady stravovania: 

      Školský internát zabezpečuje stravovanie počas školského roka okrem prázdnin. 

Žiakom sa poskytuje strava v hodnote stravného normatívu, ktorý je zverejnený.                                                                                                                     

Stravné lístky na celý nasledujúci mesiac si žiak vyberá v školskej jedálni                          

až po preukázaní vyplatenia stravy. Prípadnú stratu alebo odcudzenie stravných lístkov 

nahlási svojmu vychovávateľovi a vedúcej školskej jedálne. Žiak nemá nárok na ich 

náhradu. Žiak vstupuje do jedálne riadne oblečený a upravený. Jedlo je mu vydané                  

na označený stravný lístok. Žiaci dodržiavajú kultúru stolovania, čistotu a poriadok.  

Chorý žiak nemá do školskej jedálne prístup. Jeho stravovanie je zabezpečené podľa 

pokynov vychovávateľa a lekára. Pripomienky ku kvalite a množstvu stravy žiak podáva 

prostredníctvom členov stravovacej komisie alebo svojho vychovávateľa. Žiakom je 

prísne zakázané z jedálne odnášať taniere, hrnčeky a príbory. Odhlásenie zo stravy sa 

uskutočňuje: 

- osobne, alebo telefonicky u vedúcej školskej jedálne, 

- odovzdaním stravných lístkov vychovávateľovi 24 hodín vopred. 

d/ Zásady ubytovania: 

      Školský internát zabezpečuje ubytovanie počas školského roka okrem prázdnin.  

Počas víkendov ŠI nie je v prevádzke. Na úhradu nákladov spojených s pobytom žiaka 

v školskom internáte prispieva rodič, alebo zákonný zástupca žiaka sumou 18, 00 Euro 

nezávisle od: 

 počtu dní v mesiaci, 

 od počtu nocí, ktoré v ŠI žiak strávi. 

 

 

Čl. 12                                                                                                                                                 

REŽIM  DŇA 

Pondelok – Štvrtok: 

1. 06. 30  - 06. 40 – budíček                                 7. 18. 00 - 20.30 - záujmová činnosť 

2. 06. 30 - 07. 30 - raňajky                                   8. 20. 30 - 21. 30 – kľud pre štúdium 

3. 07. 30 - 07. 50 - odchod do školy                     9.  21. 30 – 22. 00 príprava na večierku 

4. 13. 00 - 17. 30 - osobné voľno                       10.   22. 00 – 06. 30 nočný kľud 

      6.   17. 30 -18.00 - večera                                       

Príchod žiakov do ŠI je n v nedeľu od 16. 00 do 21. 30                                              

Odchod žiakov z ŠI je v piatok do 14. 30 hod. 
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Každý utorok medzi 20.00 – 20.30  žiaci vykonávajú upratovanie v izbách a príslušenstve 

v širšom rozsahu (umývanie podlahy, utieranie prachu, umývanie umývadiel a pod.) 

a v spoločných priestoroch – kuchynka, kultúrna a PC miestnosť. Sociálne zariadenia 

umýva upratovačka. Žiaci majú prísne zakázané pracovať s kyselinami. 

 

Čl. 13                                                                                                                            

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 Školský poriadok ŠI je záväzný pre všetkých žiakov a zamestnancov ŠI. 

 Školský poriadok ŠI a jeho zmeny a doplnky vydáva riaditeľ ŠI . 

 Školský poriadok ŠI bol prerokovaný: 

a/  vo vychovávateľskej rade     

b/  v pedagogickej rade              

 Tento „Školský poriadok školského internátu“ nadobúda účinnosť dňa 03. 09. 2018 

a zároveň ruší platnosť doterajšieho „Školského poriadku školského internátu“ zo dňa 

02. 09. 2011. 
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ZÁSADNY  PROTIPOŽIARNEJ  BEZPEČNOSTI                              

PRE  ŽIAKOV  UBYTOVANÝCH V ŠKOLSKOM INTERNÁTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZÁSADNY  PROTIPOŽIARNEJ  BEZPEČNOSTI PRE  ŽIAKOV  

UBYTOVANÝCH V ŠKOLSKOM INTERNÁTE 

      1. Konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, 

elektrotepelných zariadení ústredného vykurovania a iných spotrebičov, pri skladovaní 

ktorých, ukladaní a pri používaní horľavých látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom. 

      2. Dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred 

požiarmi. 

      3.  Oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému Okresnému riaditeľstvu hasičského 

záchranného zboru požiar, ktorý vznikol v tomto objekte. 

      4.  Žiak nesmie: 

 Fajčiť, alebo používať otvorený plameň v objekte ubytovacieho zariadenia 

 Okolo ubytovacieho zariadenia vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov 

 Zakladať oheň v priestoroch, alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. 

 Poškodzovať, zneužívať, alebo sťažovať prístup k požiarnotechnickým 

zariadeniam, požiarnym vodovodom,  alebo vecným prostriedkom na ochranu 

pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, 

plynu, alebo vody. 

 Vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, alebo privolať bezdôvodne hasičskú 

jednotku, alebo zneužívať linku tieňového volania. 

     5.  Do priestoru ubytovacieho zariadenia je možné vchádzať motorovými vozidlami len                         

po prístupových cestách a s nimi parkovať na vyhradených miestach, rešpektovať umiestnené 

dopravné značky. 

     6.  V priestore ubytovacieho zariadenia je zakázané používať svetelné, zvukové signály                     

a ponechávať motor v chode. 

     7.  Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá ubytovaný podľa 

platných predpisov. 

     8.  Pri odchode  ubytovaného z izby je povinný uzavrieť v izbe vodovodné uzávery, 

vypnúť v izbe a jej príslušenstve svietidlá, uzamknúť dvere a kľúč odovzdať službukonajúcej 

vychovávateľke. 

    9.  V objekte ubytovacieho zariadenia a zvlášť v izbe nie je povolené fyzickej osobe 

používať vlastné elektrické spotrebiče. Tento zákaz sa netýka elektrických spotrebičov 

slúžiacich na osobnú hygienu fyzickej osoby, napr. holiaci strojček, prípadne masážny 

strojček, sušičiek vlasov a pod. 

10. Na izbách je zákaz používania vlastných 



 

  Elektrických a iných varičov 

 Elektrických a iných ohrievačov (teplometov)                   

11. V izbách alebo spoločenských miestnostiach, priestoroch ubytovacieho zariadenia nesmie 

ubytovaný bez súhlasu vedenia ubytovacieho zariadenia vykonávať zmeny na zariadení, 

opravy a akékoľvek zásahy do elektrickej alebo inej inštalácii. 

12. Ponechať voľné únikové východy, nezapratávať ich materiálom, nábytkom a podobne. 

13. Na evakuáciu osôb využívať únikové cesty, pri evakuácii zachovať pokoj, rozvahu, 

disciplínu a riadiť sa pokynmi členov protipožiarnej hliadky, resp. vychovávateľov. 

14. V prípade vzniku požiaru 

 Riadiť sa požiarno-evakuačným  plánom (v prvom rade zabezpečiť a vykonať 

evakuáciu osôb z ohrozeného priestoru, oznámiť o vzniku požiaru ďalších 

ubytovaných) 

Uhasiť požiar (dostupnými prostriedkami ako: prenosné hasiace prístroje, požiarne 

vodovody – nástenné hydranty a pod), ak nejde uhasiť vzniknutý požiar, v takom prípade 

zavolať najbližšiu hasičskú jednotku na t. č. 150 alebo na t. č. 112 a riadiť sa podľa 

„POŽIARNO POPLACHOVÝCH SMERNÍC“  

15. Na vyznačených miestach dodržiavať „ZÁKAZ FAJČENIA a MANIPULÁCIE 

s OHŇOM“ 

16. Na izbách ubytovacieho zariadenia je ZÁKAZ FAJČENIA a MANIPULÁCIE 

s OTVORENÝM OHŇOM. 

17. Nezakladať a nepoškodzovať požiarnotechnické zariadenia (prenosné hasiace 

prístroje, požiarne uzávery – požiarne dvere), požiarne vodovody (nástenné hydranty),  

dokumentáciu ochrany pred požiarmi (požiarno-poplachové smernice, požiarno-

evakuačný plán), výstražné tabuľky, hlavné uzávery vody, plynu a hlavné vypínače 

elektrickej energie. 

18. Premety z neľahko horľavých materiálov a horľavých materiálov sa nesmú ukladať na 

vykurovacie zariadenia a spotrebiče 

19. Je zakázané vykonávať neodborné zásahy do všetkých elektrických zariadení. 

20. Zistené závady a nedostatky (vo všeobecnosti) ihneď ohlásiť na ohlasovňu požiarov. 

21. Dbať, aby nedochádzalo k mechanickému poškodeniu elektrickej inštalácie. 

22. Ubytovaný je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, 

že hrubým spôsobom ho poruší vedenie ubytovacieho zariadenia, má právo zmluvu 

o ubytovaní s ním zrušiť ešte pred uplynutím dohodnutého času. 

23. Pri odchode z ubytovacieho zariadenia vypnúť všetky elektrospotrebiče, najmä varič 

v kuchynke, nabíjačku mobilov, kľúče odovzdať na vrátnici. 



 

 

ZÁPIS A OSNOVA ŠKOLENIA A OBOZNÁMENIA ŽIAKOV                        

BEZ ELEKTROTECHNICKÉHO VZDELANIA A O OBSLUHE 

A POUŽÍVANÍ ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ 

 

a/ nesmú premiestňovať a predlžovať pohyblivé prívody /predlžovacie šnúry/ a nesmú 

používať neštandardné, po domácky vyrobené elektrické spotrebiče /rýchlovariče, ohrievacie 

špirály, atď. /. 

b/ nesmú pracovať na nekrytých živých častiach elektrických zariadení, ani sa ich nesmú 

dotýkať priamo, alebo iným predmetom. 

c/ provizórne elektrické zariadenia, ako aj používanie elektrických zariadení na iný účel, ako 

boli vyrobené, je prísne zakázané. 

d/ vymieňať žiarovky za výkonnejšie je zakázané, nakoľko každé svietidlo je konštruované na 

žiarovky určitého maximálneho výkonu. 

e/ svietidlá musia byť kompletné, bez poškodenia krytov a vypínačov. 

f/ je prísny zákaz vymieňať pretavené vložky závitových a prístrojových poistiek, otvárať 

rozvádzače elektrického prúdu a nahadzovať ističe. 

g/ zakazuje sa svojvoľne premiestňovať elektrické spotrebiče z ich miesta určenia!!! 

h/ obsluhujúci elektrické zariadenia musí byť vždy opatrný a dotýka sa len tých častí EZ, 

ktoré sú určené na obsluhu. Má pri tom vždy suché ruky. 

ch/ pri obsluhe EZ sa nesmie súčasne dotýkať kovových , dobre uzemnených častí 

konštrukcii, ani vodovodu a ústredného kúrenia.  

i/ pri obsluhe EZ je treba dodržiavať príslušné návody na použitie a miestne prevádzkové 

predpisy. 

j/ EZ nesmie byť nadmerne preťažené a pri jeho poruche /zápach po spálenine, poškodenie 

izolácie, dymenie, hlučnosť, prehrievanie, iskrenie, atď. .../ musí sa elektrické zariadenie 

okamžite vypnúť a nahlásiť poruchu nadriadenému pracovníkovi. 

k/ poškodené EZ – je prísny zákaz používať !!! 

Zakazuje sa akýkoľvek neodborný zásah do elektrických .zariadení a spotrebičov , čo by 

mohlo spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar prípadne výbuch.   
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ZÁSADY  BEZPEČNOSTI,  OCHRANY ZDRAVIA  

A HYGIENY  PRI  PRÁCI PRE ŽIAKOV  ŠKOLY A ŠI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZÁSADY  BEZPEČNOSTI,  OCHRANY ZDRAVIA  A HYGIENY  PRI  PRÁCI PRE   

ŽIAKOV  ŠKOLY A ŠI 

 

1.  ubytovaný žiak sa oboznámi so školským poriadkom ŠI, tento bude dodržiavať počas 

celého školského roka, svojim podpisom potvrdí preštudovanie školského poriadku ŠI 

2. Žiaci v ŠI môžu vykonávať len také práce, ktoré sú primerané ich rozumovej 

a mravnej vyspelosti, telesným schopnostiam zodpovedajúcim ich veku a nie sú 

škodlivé ich zdraviu a vývoju. 

3. Hygienické opatrenia: 

- žiaci udržujú osobnú hygienu, starajú sa o osobný vzhľad, udržiava si svoje 

veci     v čistote a poriadku, starajú sa o svoje životné prostredie a prostredie 

ŚI; 

- pri sprchovaní dodržiavajú podmienku, aby gumový záves bol v sprche, aby sa 

nestalo, že voda bude tiecť do kúpeľne, pretože hrozí pretečenie vody do 

nižšieho poschodia, v prípade zistenia poškodenia žiak si opravu zaplatí; 

- v kúpeľni nevykladať nohy na umývadlo, hrozí pošmyknutie a úraz; 

- 1 x mesačne si žiak vymieňa posteľnú bielizeň; 

- počas čistenia izieb a príslušenstva dávať pozor pri umývaní, na mokrej 

podlahe hrozí pošmyknutie. 

4. Žiaci ŠI sa budú riadiť požiarnymi a poplachovými opatreniami, ktoré podliehajú 

štatútu školy, v ŠI je zakázané zakladať oheň, používať sviečky a zápalky - otvorený 

oheň. 

5. Žiaci ŠI sa počas cestovania hromadnou dopravou k rodičom správajú slušne. Je 

zakázané cestovať stopom s neznámymi osobami. Počas osobného voľna žiakov a pri 

presunoch do školy sú žiaci zodpovední za svoju bezpečnosť. 

6. V ŠI je ďalej zakázané: 

- fajčiť, piť a nosiť alkoholické nápoje, drogy a narkotiká, hrať hazardné hry                                  

- vyrábať výbušniny a zaoberať sa pyrotechnikou; 

- vykláňať sa z okien a balkónov, sedieť na okennom ráme, voziť sa po zábradlí 

na schodišti; 

- elektrické spotrebiče používať len v priestoroch na to určených; 

- robiť zásahy do elektrickej a vodovodnej inštalácie; 

- znehodnocovať zariadenie ŠI, poškodenie musí žiak uhradiť; 

- vykrikovať z okien a rozprávať sa medzi poschodiami. 

7. Žiaci pri odchode z ŠI musia zanechať izbu vždy v poriadku, prekontrolovať 

uzatvorenie okien, vodovodného kohútika, zhasnuté svetlá, upravené záclony 

a posledný žiak musí izbu zamknúť a kľúč odovzdať službukonajúcej vychovávateľke. 

 

 

 



 

 

Zásady dodržiavania ochrany pred požiarmi žiakmi ubytovanými v ŠI 

1. V celom areáli školy je zakázané fajčiť a používať otvorený oheň. 

2. Do priestorov školy a ŠI nosiť ľahko horľavé kvapaliny, plyny a zápalky. 

3. Opravovať poruchy elektrických zariadení a vymieňať poistky je zakázané. 

4. Spozorovaný požiar ihneď nahlásiť službukonajúcemu vychovávateľovi, alebo ho 

telefonicky ohlásiť na č. 150, alebo 112. 

5. V prípade požiaru horiace predmety pod elektrickým prúdom najskôr odpojiť od 

elektrickej energie, alebo ich hasiť práškovým hasiacim prístrojom. 

6. Na evakuáciu osôb využívať únikové cesty, pri evakuácii zachovať pokoj, rozvahu 

a disciplínu, zhromažďovať sa na mieste určenia podľa evakuačných plánov. 

7. Nepoškodzovať požiarno-poplachové smernice, evakuačné plány a ostatné 

výstražné tabuľky rozmiestnené v priestoroch školy. 
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ZÁSADY  BEZPEČNÉHO  POUŽÍVANIA  INTERNETU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZÁSADY  BEZPEČNÉHO  POUŽÍVANIA  INTERNETU 

 

Ako sa správať na internete 

Internet je verejné miesto. Keď ste online, musíte dodržiavať základné pravidlá, podobne, ako 

musíte dodržiavať pravidlá cestnej premávky, keď šoférujete. 

Hoci väčšina legislatívy bola vytvorená ešte predtým, ako sa internet rozšíril, zákony sa 

uplatňujú aj na internete.  Ak je raz niečo nelegálne, je to nelegálne aj na internete. 

 Internet poskytuje veľké možnosti pre voľnú komunikáciu, ale so sebou to prináša aj 

zodpovednosť. Vždy ste zodpovední za obsah a legálnosť vašej vlastnej webovej stránky a 

toho, čo na nej uverejníte. 

 

 

Autorské práva chránia spôsob, akým realizujete nejakú myšlienku, nie myšlienku samotnú. 

Kopírovanie materiálov z internetu pre vlastné použitie je povolené, ale vydávanie takýchto 

materiálov za vaše vlastné povolené nie je. Napríklad, ak použijete takýto materiál vo vašej 

prezentácii, musíte uviesť jeho zdroj. 

 

 

Kopírovanie softvéru alebo databáz, ktoré vyžadujú licenciu, nie je povolené ani na súkromné 

účely. Neoprávnené použitie materiálu môže viesť k uplatneniu si práva na uhradenie škôd a 

môže mať ďalšie dôsledky vyplývajúce zo zákona. 

 

 

 

Pamätajte si ! 

 

Ak raz uverejníte informácie na internete, strácate nad nimi kontrolu a nemusí sa vám podariť 

vymazať každú ich kópiu. 

 

 

Kontrolujte ! 

 

Vždy sa uistite, že viete, komu poskytujete informácie a rozumiete tomu, na čo budú použité. 

 

 

 

Myslite ! 

 

Uverejnenie vašich osobných údajov na vašej stránke je vždy citlivou záležitosťou, pretože si 

nikdy nemôžete byť istí, na čo budú použité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 základné pravidlá bezpečného používania internetu 

 

1. Chráňte svoj počítač  

- Dbajte na to, aby bol váš operačný systém aktuálny. 

- Používajte antivírusový program. 

- Používajte firewall. 

- Robte si záložné kópie dôležitých súborov. 

- Buďte opatrní, keď niečo sťahujete z internetu. 

  

2. Chráňte seba  

Buďte obozretní, keď zverejňujete svoje osobné informácie. 

Myslite na to, s kým sa rozprávate. 

Pamätajte na to, že nie všetko je hodnoverné a že nie každý, s kým sa stretnete na internete, je 

čestný. 

 

3. Dodržiavajte pravidlá  

Musíte sa riadiť zákonmi, aj keď ste na internete. 

Starajte sa o ostatných tak, ako aj o seba, keď ste online. 

 

 

 

Nástrahy internetu 

 

Vírusy, červy, trójske kone  

Vírusy a červy sú nebezpečné programy, ktoré sa môžu šíriť prostredníctvom e-mailov alebo 

cez internetové stránky. Vírusy môžu spôsobiť poškodenie súborov alebo softvéru počítača. 

 

Červy  

sa šíria rýchlejšie ako vírusy, priamo z jedného počítača na druhý. Napríklad, e-mailový červ 

rozošle sám seba na všetky e-mailové adresy v adresári užívateľa. Internetové červy 

vyhľadávajú počítače pripojené na internet, ale len tie, ktoré neobsahujú najnovšie 

bezpečnostné aktualizácie. 

 

Trójske kone 

 sú nebezpečné programy, ktoré vyzerajú navonok neškodne. Napríklad sa tvária ako hry, ale 

keď sú raz aktivované, môžu spôsobiť poškodenie súborov bez toho, aby si to užívateľ 

všimol. 



 

 

Hackeri a crackeri  

Hackeri a crackeri sú termíny používané na označenie ľudí, ktorí sa nabúravajú do 

dátových systémov. Môžu vstúpiť do nechránených počítačov cez internet a zneužiť alebo 

ukradnúť súbory a použiť ich k nelegálnej činnosti. 

Najlepšia cesta ako chrániť počítač proti takýmto vniknutiam je použiť firewall a udržiavať 

operačný systém aktualizovaný. 

 

Päť pravidiel o e-mailoch: 

 

1. Nikdy neotvárajte podozrivé e-maily alebo prílohy od ľudí, ktorých nepoznáte. 

Namiesto toho ich vymažte priamo v menu správ. 

  

2. Nikdy neodpovedajte na nevyžiadanú poštu. 

 

3.   Používajte filter na spamy od vášho poskytovateľa internetu alebo priamo z e-

mailového programu, ak takýto filter obsahuje. 

 

4.  Ak chcete uviesť na internete (napr. pri registrácii, diskusných fórach, atď.) e-

mailovú adresu, použite novú alebo rodinnú e-mailovú adresu. 

 

 

5. Nikdy nepreposielajte reťazové maily. Vymažte ich. 

 

 

POZOR!                                  

 

Zatvorte pochybné vyskakovacie okná (pop-ups) 

Vyskakovacie okná sú malé okná s odkazom povzbudzujúcim kliknúť naň. Ak sa 

takéto okno objaví na vašom monitore, najbezpečnejšie, čo môžete urobiť, je zavrieť ho 

kliknutím na krížik umiestnený väčšinou v pravom hornom rohu. Nikdy si nemôžete byť istí, 

čo taký program urobí, aj keď kliknete na text ‘nie’.  

 

 

 

Nedajte sa oklamať 

       Ukrývanie identity na internete je jednoduché. Je dobré skontrolovať si identitu človeka, s 

ktorým komunikujete (napríklad v diskusných fórach). Nemali by ste nikdy odhaliť osobné 

informácie cez internet, jedine ľuďom, ktorých naozaj poznáte a dôverujete im. Vždy, keď ste 

požiadaní poskytnúť osobné informácie na stránke, skontrolujte si “podmienky používania” 

(terms of use) alebo “ochranu osobných údajov” (privacy policy) na stránke, aby ste sa uistili, 

či prevádzkovateľ stránky vysvetlil, na čo budú tieto informácie využité a či nebudú posunuté 

ďalej.  

 

 



 

Zásady bezpečného používania Internet bankingu 

 

- Nepoužívajte Internet banking na verejne zdieľaných počítačoch, napríklad v 

internetových kaviarňach a verejných študovniach. 

- Nepoužívajte jednoduché a ľahko uhádnuteľné heslá  

- Snažte sa vyhnúť používaniu rovnakého hesla do rôznych systémov. Pri výbere 

vhodného hesla, nepoužívajte také, ktoré je možné ľahko uhádnuť, napr. mená detí, 

dátumy narodenia. Nikdy si ich nezapisujte na dostupné miesto. 

- Skontrolujte, či máte najnovšie bezpečnostné aktualizácie a záplaty  

- Z času na čas sa v programoch na vašom počítači odhalia zraniteľné miesta, ktoré sú 

bežne využívané tvorcami vírusov a hackermi na získanie neautorizovaného prístupu 

do počítačov, ktoré neobsahujú záplatu. Na kontrolu záplat a aktualizácie navštívte 

stránku vydavateľa. 

 

 

- Nainštalujte si antivírový softvér. Možno už používate antivírový softvér, ale aby bol 

účinný, je potrebné ho pravidelne aktualizovať. 

- Používajte osobné firewally (bezpečnostné clony). Osobný firewall je ďalším malým 

programom, ktorý vám pomáha chrániť váš počítač a jeho obsah pred narušiteľmi z 

internetu. Po nainštalovaní zablokuje neautorizovaný pohyb dát do a z vášho počítača. 

- Používajte anti-spyware program. Spyware predstavuje programy, ktoré bežia na 

vašom počítači a majú za úlohu sledovať a zapisovať spôsob, akým si prehliadate 

internet a internetové stránky, ktoré navštevujete. Môže sa použiť aj na získanie 

osobných údajov, ktoré ste zadali. Proti spyware je potrebné stiahnuť a spustiť si 

špeciálny anti-spyware program.  

- Nespúšťajte pripojené programy v e-mailoch od ľudí, ktorých nepoznáte.  

- Pri realizácii platieb si overte, že sa nachádzate naozaj na správnej stránke patriacej 

banke (adresa internet bankingu vždy začína  

 

 

https://...) a nie na stránke podvodníkov. Niektorí podvodníci sa totiž snažia získať  

- informácie prostredníctvom napodobňovania dizajnu a funkčnosti pôvodnej stránky. 

Overte si tiež, či je pripojenie na server zabezpečené (v priestore prehliadača je 

zobrazený napríklad kľúčik) a či je certifikát k verejnému kľúču platný. Takisto je 

dôležité používať na zabezpečenie prístupu k Internet bankingu najnovšie 

technologické riešenia. 

- Sledujte fungovanie svojho počítača a pri akýchkoľvek podozrivých aktivitách 

skontrolujte jeho zabezpečenie.  

- Venujte pozornosť bezpečnostným informáciám zverejneným bankou. 

 

 

 

 


