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ŠKOLS KÝ PORIADOK  
SÚKROMNÉHO ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU EDUCO 

SLANICKÁ OSADA - NÁMESTOVO 
 

PLATNÝ OD 01. 09. 2009 
 

I. 
Úvod 

 
 Súkromný školský internát EDUCO je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré 
zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo 
vyučovania, ubytovanie a stravovanie. Vo výchovno-vzdelávacej práci nadväzuje na výchovu 
v rodine a na výchovno- vzdelávaciu činnosť školy. 
  
 Cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu je: 

• Posilňovanie úcty k ľudským právam a základným hodnotám a tiež zásadám 
zakotvených v Charte spojených národov. 

• Posilňovanie úcty k rodičom dieťaťa, k svojej vlastnej kultúre a jazyku. 
• Príprava žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu 

porozumenia, mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlavia, priateľstva medzi všetkými 
národmi, etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami. 

• Posilňovanie úcty k životnému prostrediu. 
 
 V súkromnom školskom internáte vytvárať také prostredie, aby žiaci vyrastali 
v atmosfére šťastia, lásky a porozumenia (Dohovor o právach dieťaťa). 
 Výchovno-vzdelávacia práca v školskom internáte (ďalej len  ŠI) je realizovaná na 
základe celoročného programu výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorý je primeraný potrebám, 
veku a stupňa vyspelosti žiakov. Výchovno-vzdelávacia práca sa zameriava najmä na 
všestrannú pomoc pri príprave žiakov na vyučovanie, formovaniu ich vzťahu k sebe, 
vzdelávaniu, sebavýchove a  k povolaniu. Na rozvíjanie ich nadania, špecifických schopností 
a tvorivosti a na vytváranie podmienok pre ich záujmy a aktívne využitie voľného času. 
Mimoškolská činnosť sa organizuje na základe dobrovoľnosti žiakov. 
 

II. 
Práva  žiakov 

 
1. Využívať v plnom rozsahu pridelenú miestnosť s príslušenstvom. 
2. Podieľať sa na realizácii výchovno-vzdelávacej činnosti. 
3. Aktívne sa podieľať na živote v ŠI. 
4. Prijímať návštevy vo vyhradených priestoroch a v čase k tomu určenom, nie v dobe 

štúdia a nočného kľudu. 
5. Využívať všetky priestory a zariadenia v ŠI slúžiace pre výchovno-vzdelávaciu 
činnosť pri dodržiavaní prevádzkových predpisov, daného zariadenia. 

6. Žiak má právo umiestňovať na izbách vlastné doplnky za predpokladu, že tieto nie sú 
v rozpore s morálkou, právnymi predpismi, nepoškodzuje steny ubytovacej miestnosti, 
majetok ŠI a spolubývajúcich. 

7. Žiak má právo používať vlastné elektrospotrebiče, ktoré vyhovujú SN a ktoré musia 
byť pravidelné kontrolované pracovníkom určeným SSOŠ. Rádia, magnetofóny, CD 
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prehrávače a pod. nesmú rušiť študijný a nočný kľud. Úhradu za používané súkromné 
elektrospotrebiče stanoví riaditeľstvo školy. Elektrospotrebiče musia byť zaevidované 
u skupinového vychovávateľa. 

8. Žiaci majú právo konštituovať žiacku samosprávu, ktorá voči vedeniu ŠI vystupuje 
ako partner, pokiaľ ide o záujmy žiakov. 

9. Žiak má právo na ochranu pred všetkými formami diskriminácie alebo trestania, ktoré 
vyplývajú z postavenia, činnosti, vyjadrovaných názorov alebo presvedčenia jeho 
rodičov, zákonných zástupcov alebo členov rodiny. 

10. Žiak má právo na slobodu prejavu. Jeho názorom , ktoré sa dotýkajú jeho osoby, musí 
byť venovaná primeraná pozornosť. Pritom musia byť rešpektované práva a povesť 
iných, chránená národná bezpečnosť a verejný poriadok, verejné zdravie a morálka. 

11. Žiak má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva. 
12. Žiaci sa majú právo slobodne združovať. Obmedzenie platí len také, ako v bode 11. 
13. Žiak má právo na svoje súkromie v daných podmienkach ŠI, na súkromie svojej 

rodiny, domova, korešpondenciu. Vedenie ŠI je povinné vytvoriť podmienky pre 
realizáciu tohto práva (napr. telefonovanie, doručovanie listov a pod.) 

14. Žiak má právo na svoju česť a povesť. 
15. Žiak má právo na ochranu pred telesným a duševným násilím, urážaním, zneužívaním, 

zanedbávaním alebo nedbanlivým zaobchádzaním, trýznením alebo vykorisťovaním. 
16. Disciplína v ŠI sa musí  zabezpečovať spôsobom zlučiteľným s ľudskou dôstojnosťou  

žiakov. Telesné tresty sa vylučujú. 
17. Žiak má právo na odpočinok a voľný čas. 
18. Žiak má právo odmietnuť také práce, ktoré musia vykonávať zamestnanci v rámci 

svojich pracovných  náplní (napr. údržbár, upratovačka a pod.) alebo prácu, ktorá 
môže byť preňho  nebezpečná, alebo by bránila jeho sebavzdelávaniu, alebo škodila 
zdraviu, alebo jeho telesnému alebo duševnému, mravnému alebo sociálnemu rozvoju. 

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

20. Žiak nemôže byť nútený vypovedať, priznávať vinu. Platí prezumpcia neviny. 
21. Ak žiak mladší ako 18 rokov je podozrivý zo spáchania trestného činu, je nutné 

okamžite a priamo informovať jeho rodičov alebo zákonných zástupcov. 
22. Žiak má právo navštevovať svojich rodičov, príbuzných, resp. známych. Prítomnosť 

u nich si nechá potvrdiť podpisom v preukaze žiaka ŠI. 
23. Žiak má právo na to, aby všetci zamestnanci voči nemu sa správali slušne. 

 
III. 

Povinnosti žiakov 
 
Žiak je povinný: 
1. Dodržiavať Školský  poriadok  školského internátu, režim dňa a poriadok školy, ktorú 

žiak navštevuje, právne predpisy  a morálku demokratickej spoločnosti.  
2. Pravidelne a systematicky sa pripravovať na vyučovanie, dodržiavať čas určený na 

prípravu. 
3. Uhradiť škodu, ktorú ŠI spôsobil a uviesť do pôvodného stavu. 
4. Žiaci sú povinní vykonávať úlohy súvisiace s udržiavaním svojho životného 

prostredia, udržiavať obývaciu izbu v čistote a poriadku. Svoje osobné veci mať vždy 
v čistote a poriadku, prezúvať sa pri vchode do budovy, pracovné oblečenie a obuv 
odkladať na vyhradené miesto. 

5. Izbu pri odchode uzamknúť a kľúč odovzdať na recepciu. 
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6. Pri preberaní kľúčov od izieb preukázať sa osobným preukazom. To isté platí aj pri 
preberaní cennej pošty a balíkov. Žiak je povinný na vyzvanie vychovávateľa umožniť 
kontrolu čistoty a poriadku, osobných vecí za prítomnosti žiaka. 

7. Žiaci sú povinní plniť úlohy súvisiace s čistotou a estetikou životného prostredia 
okolia ŠI. 

8. Žiaci nesmú používať, prechovávať pre seba alebo iného obstarávať drogy, výbušniny, 
zbrane, psychotropné látky, alkohol a to tak v ŠI ako aj mimo ŠI. Nedodržiavanie 
tohto ustanovenia je považované za hrubé porušenie školského poriadku. 
Prechovávanie drog a psychotropných látok, ich obstarávanie a užívanie má charakter 
trestného činu. V prípade podozrenia na užívanie, prechovávanie a donášanie drog do 
školského internátu budú prijaté opatrenia podľa metodického usmernenia č. 7/2006 – 
R z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských 
zariadeniach. V rámci VMV sa aj len v prípade podozrenia na užitie alkoholu 
informuje rodič. Ak žiak svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť 
a zdravie ostatných žiakov službukonajúci vychovávateľ bezodkladne privolá 
zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc, policajný zbor. 

9. Žiaci vo vzájomnom vzťahu nesmú využívať vydieranie a útlak (tzv. šikana). Takéto 
konanie napĺňa skutkové podstaty trestných činov a má za následok vylúčenie zo ŠI. 

10. Žiaci musia dodržiavať čas priepustiek, resp. čas návratu z osobného voľna, z rôznych 
podujatí, návštev a pod. Pobyt inde, ako je vyznačený na priepustke, je vážne 
porušenie školského poriadku. 

11. Žiaci sa musia medzi sebou slušne správať, tak isto voči zamestnancom a starším. 
12. Žiaci nesmú uvádzať do obehu, robiť verejne prístupnými, vyrábať alebo dovážať 

písomné pornografické diela, nosiče zvuku alebo obrazu, zobrazenie alebo iné 
predmety ohrozujúce mravnosť, v ktorých sa prejavuje neúcta k človeku a násilie. 

13. Žiaci musia byť primerane oblečení tak, aby neporušovali morálku demokratickej 
spoločnosti. Prirodzene, individualitu  žiaka pri oblečení treba rešpektovať. 

14. Žiaci dospelým a predstaveným vykajú. Oslovenie žiakov sa má realizovať po dohode 
vychovávateľa so žiakmi. 

15. Žiaci starší ako 18 rokov musia sa podriadiť školskému poriadku ŠI. 
16. Žiaci sú povinní vykonávať pomocné služby  na poschodiach, spoločenských 

miestnostiach a pod. 
17. Odhlásiť sa zo stravy môžu 24 hodín vopred. Odhlasovanie sa robí u vychovávateľa 

alebo vedúceho jedálne. 
18. Pri odhlasovaní zo stravy je žiak povinný odovzdať stravné lístky na dni, ktoré sa 

odhlasuje. 
19. Ak žiak ochorie doma, alebo sa stane iná mimoriadna udalosť, pre ktorú sa nemôže 

vrátiť do ŠI, musí rodič alebo zákonný zástupca túto skutočnosť vierohodne oznámiť 
do 38 hodín na riaditeľstve ŠI, poslať stravné lístky na riad. ŠI. 

20. Žiaci sú povinní stravné lístky vlastnoručne podpísať, stratu ihneď hlásiť. Stratené 
lístky sa nenahrádzajú, musia si zakúpiť nové. 

21. Žiaci do ŠI neprinášajú cennosti. Ak tak urobia, musia si ich uložiť do trezoru 
u vychovávateľa. (Napr. väčšiu sumu peňazí.) 

22. Žiaci nesmú voziť svojich spolužiakov na automobiloch a motocykloch. 
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IV. 
Výchovné opatrenia 

 
 Za vzorné správanie a plnenie si povinností, za príkladnú reprezentáciu ŠI, za statočný 
čin, za mimoriadne zásluhy v prospech kolektívu  a za významný prejav aktivity môže sa 
žiakovi udeliť: 

• pochvala , 
• iné ocenenie. 
 
 Ak sa žiak previní proti Školskému poriadku ŠI, môžu sa žiakovi udeliť podľa 
rozsahu previnenia niektoré z týchto výchovných opatrení: 

• napomenutie, 
• pokarhanie,  
• podmienečné vylúčenie,  
• vylúčenie. 

 
 Previnením proti Školskému poriadku ŠI je aj nedodržanie pokynov vychovávateľa 
o dĺžke vychádzky. Výchovné opatrenia  skupinový vychovávateľ zaznamená do osobného 
spisu ubytovaného žiaka. 
 Pri udeľovaní výchovných opatrení ŠI spolupracuje so školou a s rodičmi. Opatrenia 
prísnejšieho charakteru (podmienečnom vylúčení alebo vylúčení) prejednáva ŠI s riaditeľom 
školy, žiakom, s rodičmi alebo zákonným zástupcom, s pedagogickou trojkou (triedny učiteľ, 
majster OV, vychovávateľ),  výchovným poradcom  a s pedagogickou radou školy. 
O rokovaní sa vyhotoví záznam,  ktorý bude podpísaný všetkými účastníkmi rokovania. 
 

V. 
Zásady svojpomocnej činnosti žiakov 

 
 Žiaci môžu vykonávať iba také práce, ktoré sú primerané ich fyzickému 
a rozumovému rozvoju. Nesmú byť zamestnávaní prácami, ktoré so zreteľom na ich 
anatomické, fyziologické a psychické zvláštnosti sú neprimerané, nebezpečné a zdraviu 
škodlivé alebo, pri ktorých sú vystavení zvýšenému nebezpečenstvu úrazu. 
 Svojpomocná činnosť je jedným z účinných prostriedkov v systéme výchovnej práce 
žiakov. Utvára predovšetkým správny vzťah k práci a prehlbuje jednotu mravných čŕt 
s celkovým rozvojom jednotlivca. Rozvíja ich pracovnú iniciatívu a postupne učí žiakov 
k pracovným návykom a zručnostiam. 
 Svojpomocná práca pomáha organizovať kolektív žiakov, pomáha udržiavať čistotu 
a poriadok, pomáha motivovať žiakov na estetickej úprave, ochrane a tvorbe životného 
prostredia. 
 Svojpomocná práca má charakter výchovný a nenahrádza prácu zamestnancov. 
 Všetky práce musia žiaci vykonávať za prísneho dodržiavania zdravotníckych 
a hygienických predpisov osobnej ochrany a bezpečnosti pri práci. 
 Na svojpomocnej práci sa podieľajú všetci žiaci. Od účasti na nej  môžu byť vylúčení 
žiaci zo závažných dôvodov. 
 Žiaci nesmú vykonávať práce, ktoré sú náročné na dodržiavanie bezpečnostných 
predpisov. Podľa druhu práce používajú ochranné pomôcky. 
 Upratujú izby, určený priestor hlavnej chodby, kuchynku,  spoločenskú miestnosť 
a okolie ŠI. 
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 Žiaci šetria zariadenia, pracovné prostriedky, ochranné pomôcky, včas vypínajú svetlo, 
nenechávajú zbytočne tiecť vodu. 
 Zástupca riaditeľa pre VMV vypracuje cyklus práce svojpomocnej činnosti, ktorý je 
súčasťou vnútorného poriadku ŠI. 
 Žiaci musia byť oboznámení s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci, o čom vedú vychovávatelia riadnu evidenciu. 
 Žiaci oznamujú vedeniu ŠI alebo vychovávateľovi nedostatky a zavady, ktoré by 
mohli ohroziť zdravie a bezpečnosť žiakov a zamestnancov. Vychovávateľ zapisuje závady 
do zošita na opravy. 
 Vedúca  VMV určí povinnosti upratovačiek, údržbárov a pedagogických pracovníkov 
ŠI. 
 Žiaci sú povinní vykonávať v ŠI tieto pomocné služby: 

• hlavnú službu, 
• službu súvisiacu s ošetrovaním chorých, 
• službu v kuchynke. 

 
VI. 

Individuálne vychádzky žiakov 
 
 Sú to vychádzky, ktoré udeľuje skupinový vychovávateľ mimo osobného voľna 
žiakov. Individuálne vychádzky žiakov možno udeľovať v letnom období do 20.00 hod., 
v zimnom období do 19.00 hod. 
 Žiakom starším ako 18 rokov umožniť vychádzky do 21.00 hod. Pretože títo žiaci 
samostatne hospodária so svojím časom, týmto neudeľovať individuálne priepustky, ale 
permanentné. 
 V individuálnych prípadoch, keď si to vyžaduje situácia, vedúca VMV dáva súhlas na 
dlhšie vychádzky, ako sú stanovené vyššie( napr. divadelné predstavenie, diskotéka a pod.). 
 Žiak pri odchode na individuálnu priepustku, resp. vychádzku sa musí zapísať do 
určenej evidencie (priepustková knižka). Musí si dať podpísať priepustku, na ktorej sa 
vyznačí čas a príslušný skupinový vychovávateľ túto skutočnosť potvrdí svojím podpisom. 
 Po príchode z individuálnej vychádzky dá si potvrdiť čas príchodu u službukonajúceho 
vychovávateľa alebo na recepcii. 
 

VII. 
Osobné voľno žiakov 

 
 Každý žiak má právo na osobné voľno, v ktorom sa môže sebarealizovať, môže sa 
podľa vlastného presvedčenia venovať svojim záujmom, či už v športe, kultúre, hudbe alebo 
iných činnostiach. Osobné voľno žiakov sa určuje po skončení vyučovania alebo odborného 
výcviku t. j. 14.00-16.00hod. 

 
 
VIII. 

Permanentné priepustky 
 
 Kritéria na udelenie permanentných priepustiek: 

• vzorné správanie, 
• dobrá starostlivosť o svoje prostredie 
• priemerný prospech 2,50 
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Permanentnú priepustku možno udeliť žiakovi, ktorý to potrebuje vzhľadom na výnimočnú 
aktivitu v kultúre, športe, v súvislosti s výkonom náboženských služieb, tréningy a pod. 
 

IX. 
Žiacka samospráva 

 
 Žiacka samospráva je spolutvorcom života v ŠI. Musí viesť sústavný dialóg s vedením 
ŠI. Vzťah žiackej samosprávy a vedenia ŠI je vzťah partnerský. 
 Najvyšším orgánom žiackej samosprávy je parlament. 
 Funkcie: 

• predseda 
• podpredseda 
• tajomník 

 
 Komisie: 

• kultúrna 
• športová 
• životného prostredia 
• zdravotná, stravovacia komisia 

 
 Najnižším článkom žiackej samosprávy je rada skupiny. Má tie isté úlohy ako 
parlament na úrovni života skupiny. Žiacka samospráva je suverénny orgán. Voľby do žiackej 
samosprávy sú záležitosťou kolektívu žiakov bývajúcich v ŠI. 
 

X.  
Zdravotné, hygienické a bezpečnostné opatrenia, 

zásady stravovania 
 

Zdravotné opatrenia: 
 Do ŠI môže byť prijatý žiak, ktorému zdravotný stav, kolektívne ubytovanie alebo 
podmienky v ŠI ubytovanie nevylučuje. ŠI nie je personálne ani materiálne vybavený pre 
pomoc žiakom so špeciálnymi chorobami. 
 ŠI vytvára optimálne podmienky pre zdravý vývoj ubytovaných žiakov. Riadi sa 
záväznými hygienickými predpismi a pokynmi.  
 Ak žiak ochorie v ŠI, službukonajúci vychovávateľ zariadi, aby dieťa bolo ošetrené 
lekárom. Ak žiak potrebuje doprovod k lekárovi, zabezpečí tento doprovod. Oznámi rodičom 
stav dieťaťa telefonicky. Ak je potrebné podľa lekárovho rozhodnutia, vyzve rodičov, aby si 
po dieťa prišli. 
 Ak je žiak v škole, navštívi ošetrujúceho lekára po oznámení triednemu učiteľovi 
v škole. Pri príchode od lekára hlási sa u službukonajúceho vychovávateľa, ktorý ho 
prevezme do opatery. Zabezpečí podávanie liekov, donášku stravy do izolačky, oznamuje 
striedajúcemu vychovávateľovi v službe všetky potrebné údaje o žiakovi. 
 Pre účely evidencie chorých a liekov musí byť vedená presná evidencia. 
 
Hygienické opatrenia: 
 Vedenie ŠI zodpovedá za dodržiavanie hygienických predpisov. V rámci nich vydáva 
vnútorné hygienické predpisy, tak pre zamestnancov, ako i pre žiakov. 
Žiaci sú povinní: 

• pri vstupe do budovy sa prezúvať, 
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• starať sa o svoje životné prostredie a prostredie ŠI, 
• odkladať si pracovné oblečenie na určené miesto, 
• udržiavať svoje osobné veci v čistote a v poriadku, 
• pomáhať formou služieb v jedálni, na chodbách a spoločných priestoroch výchovnej 

skupiny, 
• dodržiavať osobnú hygienu a starať sa o osobný vzhľad, ktorý musí byť primeraný 

dobe a miestu, kde sa žiak zdržuje (napr. na pracovisku, jedálni, na kultúrnom 
podujatí). 

 
Bezpečnostné opatrenia: 
 Žiaci môžu vykonávať iba také práce, ktoré sú primerané ich rozumovej a mravnej 
vyspelosti, telesným schopnostiam zodpovedajúcich ich veku a nie sú škodlivé zdraviu 
a vývoju. 
 Žiaci musia mať pri práci poskytnutú zvýšenú starostlivosť. Nesmú byť zamestnaní 
prácami,  pri ktorých sú vystavení zvýšenému nebezpečenstvu úrazu, alebo pri ktorých by 
mohli  vážne ohroziť bezpečnosť a zdravie spolužiakov. 
 Žiaci musia byť oboznámení s hygienickými predpismi, s predpismi o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci, s požiarnym a poplachovým štatútom, o čom vychovávatelia vedú 
príslušný záznam. 
 Vedenie ŠI kontroluje a vyžaduje dodržiavanie hygienických, požiarnych predpisov, 
o ochrane a bezpečnosti pri práci a vyvodzuje dôsledky pri ich nedodržiavaní. 
 

• Žiaci musia byť oboznámení s obsluhou výťahu. 
• Žiaci v čase vychádzok a osobného voľna, pri cestovaní, nesmú používať autostop 

a pri prechádzkach musia používať bezpečnostný chodník. 
• Žiaci  musia byť pred vykonávaním práce poučení o príslušných predpisoch  o OBP. 
• Žiaci počas práce musia mať zabezpečený odborný pedagogický dozor. 
• Žiaci majú vyslovený zákaz používať drogy, alkoholické nápoje, psychotronické 

látky, prechovávať ich pre seba alebo pre iných v ŠI i mimo ŠI. 
• Žiakom sa  zakazuje fajčiť v priestoroch ŠI. 
• Žiaci nesmú používať vlastné elektrické spotrebiče s výnimkou sušičov na vlasy, 

holiacich strojčekov a tých, ktoré sú zaevidované u skupinového vychovávateľa. 
• Žiaci nesmú vyhadzovať odpadky, fľaše a iné predmety z okien DM, vylievať vodu 

z okien alebo vyhadzovať vodu v igelitových vreckách von oknom. 
• Žiaci nesmú odhadzovať zvyšky potravín po zemi, aby nedošlo k úrazu 

pošmyknutím..  
• Žiaci nesmú manipulovať s elektrickým zariadením (rôzne opravy a úpravy). 
• Žiaci sa nesmú kúpať, člnkovať a prevádzať vodné športy na Oravskej priehrade, 

v zimnom období korčuľovať a prechádzať po zamrznutej ploche Oravskej priehrady. 
• Žiaci nesmú chodiť popod strechy budov, hlavne v zime. 
• Nesmú sa naháňať po chodbách a schodoch.  
• Pri odchode z izby a pri večierke vypnúť elektrické spotrebiče. 
• Vedúca VMV zodpovedá za zabezpečenie odbornej pedagogickej činnosti 

vychovávateľov. Pri výletoch, exkurziách a súťažiach organizovaných v ŠI zást. riad. 
pre VMV určí jedného vychovávateľa na každých 25 žiakov. Ak si to vyžadujú 
okolnosti, zabezpečí ped. dozor aj s väčším počtom osôb. 

• Pri návšteve verejných kúpalísk a pri kúpaní vo voľnej prírode, ktoré organizuje ŠI, 
môžu žiaci vstupovať do vody tam, kde je kúpanie dovolené po skupinách, pričom 
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skupina nemôže mať viac ako 10 žiakov. Pri tejto činnosti musí byť zabezpečený 
dozor pedagogickým pracovníkom, ktorý má odbornú spôsobilosť, alebo plavčíkom. 

• Počas osobného voľna žiakov zabezpečí ŠI ped. dozor, ak sa žiaci zdržiavajú v ŠI. Pri 
odchode žiakov k rodičom a pri individuálnych vychádzkach sa pedagogický dozor 
nezabezpečuje. 

• Žiaci nesmú vysedávať v  oknách a vykláňať sa z nich, šplhať sa po balkónoch, chodiť 
po parapete okna. 

• Žiaci musia dodržiavať prevádzkové predpisy zariadení slúžiacich  pre kultúru, šport, 
kuchynka a pod. Tieto prevádzkové predpisy tvoria súčasť školského poriadku. 
V pracovnom poriadku sú určené povinnosti ped. pracovníkom v súvislosti s OBP. 

 
Zásady stravovania: 
 Žiaci bývajúci v ŠI sa v ŠI stravujú. Po doporučení lekárom ŠI zabezpečí aj diétne 
stravovanie. Prípadné iné zmeny v stravovaní musia byť dohodnuté s rodičmi alebo 
zákonným zástupcom  
 Odhlasovanie zo stravy sa robí 24 hodín vopred. Odhlasovanie sa robí 
u vychovávateľa alebo vedúceho jedálne. Pri odhlasovaní zo stravy je žiak povinný odovzdať 
stravné lístky na dni, ktoré sa odhlasuje. 
 
 Školský internát poskytuje  pre žiakov ubytovanie za  cenu  13,50€ mesačne. 
 

Režim dňa 
 
Pondelok až piatok 
06.30   Budíček 
06.30-07.00  Osobná hygiena, upratovanie 
07.00-07.20  Raňajky 
07.30   Odchod na vyučovanie 
07.35-14.00  Vyučovanie 
14.00-16.00  Osobné voľno, krúžková činnosť 
16.00-16.15  Olovrant 
16.15-18.00  Doba štúdia 
18.00-19.00  Večera 
19.00-21.00  Zamestnanie podľa individuálnych záujmov, práca v krúžkoch a pod. 
21.00-21.30  Príprava na večierku a kontrola pripravenosti na večierku 
22.00   Večierka 
22.00-06.30  Nočný pokoj 
 
 Vo štvrtok namiesto doby štúdia sa vo výchovných skupinách prevádza týždenné 
upratovanie. Doba štúdia je 19.00-20.45 hod. 
 
 
 
Pondelok až piatok pre žiakov, ktorí majú poobede odborný výcvik 
06.30   Budíček 
06.30-07.00  Osobná hygiena, upratovanie izieb 
07.00-07.20  Raňajky 
07.45-08.00  Nástup  žiakov vo vestibule ŠI, ktorí majú poobede OV 
08.00-09.00  Verejnoprospešná práca podľa potreby ŠI 
09.00-10.30  Príprava na vyučovania a odborný výcvik 
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09.45   Desiata 
10.30-11.30  Zamestnanie podľa individuálnych záujmov 
11.30-12.00  Obed 
12.00-12.30  Príprava na odborný výcvik 
12.30   Kontrola pripravenosti na odborný výcvik, odchod na odborný výcvik 
13.00-20.00  Odborný výcvik 
0d 20.00   podľa denného režimu pondelok až piatok 
 
Dni pracovného pokoja 
07.30   Budíček 
07.30-08.00  Osobná hygiena 
08.00-09.00  Raňajky 
09.00-12.00  Doba štúdia 
12.00-13.00  Obed 
13.00-18.00  Osobné voľno 
18.00-19.00  Večera 
Od 19.00    viď ako v pracovné dni pondelok až piatok 
 
 
Individuálne vychádzky pre žiakov: 
     v lete do 20.00 hod. 
     v zime do 19.00 hod. 
 
 Príchod žiakov z návštev rodičov do ŠI je povolený do 21.00 hod. Po dohode 
s rodičmi a písomnej žiadosti je povolený neskorší príchod do DM. 
 Žiak, ktorý nedovŕšil 18 rokov veku, môže byť prepustený z DM, ak skončenie pobytu 
písomne potvrdí rodič alebo zákonný zástupca žiaka. 
 

XI.  
Záverečné ustanovenia 

 
 Školský poriadok ŠI nadobúda platnosť 1.septembra 2009. Je platný a záväzný pre 
všetkých žiakov  ubytovaných, ako aj pre tých, ktorí vstúpia do objektov ŠI. 
 
 V Námestove- Slanickej osade 01. septembra 2009  
 
 
 
 
 
       ............................................ 
       Ing. Karol  K a n o v s k ý 
             riaditeľ   
 
 


