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Vnútorný poriadok Školského internátu pri SPŠE v Prešove
Preambula
Školský internát SPŠE Prešov (ďalej len “ŠI“), je výchovnovzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje
žiakom SPŠE Prešov (ďalej len “školy“), výchovnovzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania,
ubytovanie a stravovanie. Výchovnovzdelávacia činnosť je vedená v duchu pokoja, dôstojnosti,
tolerancie, úcty k ľudským právam a základným slobodám.
Vnútorný priadok ŠI vychádza z ustanovení zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský
zákon), vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 236/2009 Z. z. o školskom internáte,
právnych predpisov o bezpečnosti, hygiene a ochrane zdravia, Prevádzkového poriadku ŠI ako aj
Dohovoru o právach dieťaťa.

1.

Čl. 1
Práva ubytovaných žiakov

Ubytovaný žiak má právo:
a) využívať pridelenú izbu s príslušenstvom a ostatné priestory školského internátu a školy
určené na realizáciu záujmovej činnosti,
b) na študijný pokoj a súkromie v rámci pridelenej izby,
c) na odpočinok a voľný čas v súlade s denným režimom,
d) na ochranu pred telesným alebo duševným násilím,
e) na základe dobrovoľnosti sa aktívne podieľať na živote v ŠI, zúčastňovať sa na záujmovej
činnosti a výchovno-vzdelávacích aktivitách,
f) podávať návrhy a pripomienky ku všetkým stránkam života v ŠI a konzultovať ich
s vychovávateľmi, vedením školy a školského internátu,
g) prijímať návštevy na vrátnici ŠI mimo času určeného pre štúdium a nočný pokoj,
h) pri dosahovaní výborných študijných výsledkov a slušnom správaní samostatne hospodáriť
s časom vymedzeným na štúdium,
i) pri upratovaní ubytovacích priestorov nevykonávať práce, ktoré sú v rozpore zo zásadami
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Čl. 2
Povinnosti ubytovaných žiakov

1.

Ubytovaný žiak je povinný:
a) dodržiavať denný režim, ustanovenia vnútorného poriadku ŠI a školy, rešpektovať pokyny
vychovávateľov,
b) šetrne zaobchádzať so zariadením ŠI, zistené poškodenia inventára hlásiť vychovávateľovi.
c) dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia a protipožiarne opatrenia,
d) rešpektovať právo spolubývajúcich na súkromie,
e) uhradiť v plnom rozsahu škodu, ktorú spôsobil v ŠI úmyselne alebo z nedbanlivosti a uviesť
inventár do pôvodného stavu,
f) na základe aktuálnej potreby a pokynov vychovávateľov priebežne sa zúčastňovať na
svojpomocných prácach v ŠI; vykonávať úlohy súvisiace s udržiavaním životného
prostredia; pridelené priestory a osobné veci udržiavať v čistote a poriadku, prezúvať sa a
topánky ukladať do uzamykateľných skriniek v suteréne,
g) na vyzvanie vychovávateľa, umožniť kontrolu čistoty a poriadku pridelených priestorov,
h) rešpektovať zákaz nosenia literatúry, nosičov zvuku alebo obrazu v ktorých sa prejavuje
neúcta k človeku alebo násilie a svojím obsahom ohrozujú mravnosť.
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Čl. 3
Organizačno-bezpečnostné opatrenia
Pre správanie sa žiakov mimo ŠI platia v plnom rozsahu ustanovenia vnútorného poriadku školy.
Za inventár na pridelenej izbe je žiak osobne hmotne zodpovedný. Spôsobené škody na zariadení
ŠI je povinný nahradiť žiak, resp. jeho zákonný zástupca v zmysle ustanovení Občianskeho
zákonníka v plnom rozsahu. Pri poškodení inventára žiak hradí všetky náklady na opravu, vrátane
režijných nákladov. Náhrada za škody nevylučuje trest v škole a ŠI podľa stupňa previnenia.
V budove ŠI je zakázané chodiť v topánkach a športovej obuvi. Obuv si žiaci ukladajú v
pridelených uzamykateľných skrinkách, za stav ktorých zodpovedajú.
V súlade so zásadami účasti žiakov na udržiavaní čistoty a poriadku žiaci denne upratujú
pridelenú izbu a odovzdávajú ju službukonajúcemu vychovávateľovi. Sanitárne upratovanie izieb
vykonávajú podľa pokynov skupinových vychovávateľov.
Vstup do objektu ŠI je výlučne z Masarykovej ulice. Žiakom nie je dovolené prechádzať cez
školský dvor z hľadiska bezpečnosti pri autoprevádzke.
Do izieb môžu vstupovať len žiaci ubytovaní v ŠI a zamestnanci školy.
Kľúče od izieb sa zo ŠI nevynášajú. V priebehu dňa uzamyká izbu posledný odchádzajúci žiak a
kľúč odovzdá v kancelárii vychovávateľov. Pri odchode zo ŠI je žiak povinný vytiahnuť prívody
prenosných elektrických spotrebičov zo zásuviek.
Individuálne vychádzky žiakov bez súhlasu vychovávateľa sú povolené do 20.00 hod. Žiaci 2. až
4. ročníka školy môžu žiadať vychádzky do 21.00 hod. Súhlas k opusteniu ŠI udeľuje skupinový
vychovávateľ, ktorému žiak hlási svoj návrat. Vedúci vychovávateľ môže dať súhlas na dlhšie
vychádzky v prípade spoločne organizovaných akcií (napr. divadelné predstavenia, školské
diskotéky a pod.). Na vyučovanie a pravidelnú krúžkovú činnosť odchádzajú žiaci bez súhlasu
vychovávateľa. Príchod v nedeľu a po dňoch voľna do ŠI je stanovený najneskôr do 21.00 hod.
Neohlásený príchod do ŠI po 20.00 resp. po 21.00 sa považuje za závažné porušenie vnútorného
poriadku.
Za závažné porušenie vnútorného poriadku sa považuje vstup do budovy iným spôsobom ako cez
vchodové dvere bloku B.
Žiaci 4. ročníka v období nástupu na akademický týždeň môžu opustiť ŠI do 24.00 hod. s
písomným súhlasom svojich rodičov a so súhlasom vychovávateľa. Počas akademického týždňa a
maturitných skúšok sú naďalej povinní dodržiavať vnútorný poriadok ŠI. Ak jednu z týchto
požiadaviek nedodržia, budú s okamžitou platnosťou zo ŠI vylúčení.
Príprava na vyučovanie prebieha v čase vyhradenom pre štúdium v súlade s režimom dňa. Počas
štúdia nie je dovolené bezdôvodne sa navštevovať, alebo iným spôsobom rušiť študijný pokoj.
V čase od 22.00 hod. do 6.15 hod. sú žiaci povinní zachovávať nočný pokoj.
Stravovanie ubytovaných žiakov je zabezpečené v školskej jedálni. Žiaci, ktorí nevlastnia kartu
ISIC EURO 26 si pri nástupe do ŠI zakúpia ID TAG kľúčenku, ktorá počas celej doby stravovania
nahrádza stravné lístky. Demo verziu internetovej aplikácie ID TAGu si môžete vyskúšať na
internetovej stránke. http://strava.infos.sk.
Ubytovaný žiak nie je oprávnený žiadať vydaj stravy mimo hodín na to určených Z jedálne sa
nesmie vynášať žiadny inventár. V zmysle platnej vyhlášky sú ubytovaní žiaci povinní odoberať
celodennú stravu. Počas choroby alebo ospravedlnenej neprítomnosti na vyučovaní sa môžu
odhlásiť najneskôr do 12.00 h predchádzajúceho pracovného dňa.
Úhrada nákladov za ubytovanie v ŠI vo výške 20 € v sa uskutočňuje mesiac vopred do 15. dňa
v príslušnom mesiaci. Výnimku tvorí úhrada za ubytovanie za mesiac december, ktorá sa
zrealizuje v mesiaci január nasledujúceho kalendárneho roka.
a) možnosti platby:
1. poštovou poukážkou typu U,
2. bezhotovostným prevodným príkazom,
3. osobný vklad na účet priamo v PRIMA banke Slovensko a.s.
Príchodový deň po návšteve rodičov je nedeľa v čase od 15.00 do 21.00. Príchod v pondelok je
možný len na základe písomného súhlasu rodičov.
Žiak po príchode z miesta bydliska príde priamo do ŠI, ak chce ísť na vychádzku oznámi to
službukonajúcemu vychovávateľovi.
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18. Súhlas k opusteniu ŠI na jeden a viac dní udeľuje vychovávateľ. Pri odchode zo ŠI je žiak
povinný si vyzdvihnúť záznam o neprítomnosti od vychovávateľa. Pri odchode žiakov zo ŠI na
konci týždňa je žiaduce, aby využívali časovo najbližšie spoje.
19. Každý žiak je povinný riadiť sa bezpečnostnými a protipožiarnymi pokynmi s ktorými bol
oboznámený skupinovým vychovávateľom na začiatku školského roka.
20. Žiak v osobnom spise potvrdí, že bol s týmito opatreniami oboznámený.
21. Porušenie bezpečnostných predpisov sa chápe ako porušenie Vnútorného poriadku ŠI.
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Čl. 4
Zakázané činnosti v ŠI
Šikanovanie alebo kyberšikanovanie v škole alebo mimo nej, t.j. je zakázané fyzicky napádať,
vyhrážať sa, vyčleňovať z kolektívu, nadávať alebo prezývať, či iným spôsobom ubližovať
druhým žiakom, a to fyzicky, psychicky alebo prostredníctvom internetu.
Fajčenie v priestoroch a okolí ŠI.
Prechovávanie a požívanie alkoholických nápojov. Za hrubé porušenie vnútorného poriadku sa
považuje príchod do ŠI v podnapitom stave alebo po požití alkoholu.
Používanie, prechovávanie alebo sprostredkovávanie alkoholu, drog, výbušnín, zbraní a
psychotropných látok v ŠI aj mimo neho.
Lepenie plagátov po stenách a nábytku, svojvoľne prestavovanie nábytku.
Používanie vlastných tepelných elektrických spotrebičov a amatérskych zariadení.
Používanie mobilných telefónov po 22.00 hod.
Zasahovanie do inštalácie akéhokoľvek druhu.
Vykláňanie sa z okien, komunikovanie cez okná, vstupovanie na balkóny.
Prechovávanie cenných predmetov a peňazí, ktoré prevyšujú sumu 30 €.
Prijímanie návštev na izbách.
Čl. 5
Ukončenie pobytu žiaka v ŠI
V priebehu školského roka žiak ukončí pobyt v ŠI:
a) ak prestane byť žiakom školy,
b) ak o to požiadajú zákonní zástupcovia,
c) ak neplatí v stanovených termínoch poplatok za ubytovanie a stravovanie,
d) ak vážne poruší vnútorný poriadok ŠI, alebo ho aj napriek napomenutiam nerešpektuje,
e) ak opakovane neplní povinnosti vyplývajúce z účasti žiaka na udržiavaní čistoty a poriadku
pridelených priestorov,
f) ak o vylúčení z ŠI rozhoduje riaditeľ školy.
Čl. 6
Hygienické a zdravotné zásady
Lieky prvej pomoci sú uložené v lekárničke v miestnosti vychovávateľov. V prípade prvej pomoci
vychovávatelia postupujú v zmysle zásad pre jej poskytovanie.
Všetci žiaci sú povinní doniesť pred nástupom do ŠI vyhlásenie o bezinfekčnosti domáceho
prostredia.
Ak sa v rodine alebo v jej okolí vyskytne infekčná choroba, ktorá zabraňuje žiakovi z dôvodu
karantény vrátiť sa do ŠI, musí túto skutočnosť žiak alebo jeho zákonný zástupca bezodkladne
oznámiť skupinovému vychovávateľovi.
Ak žiak utrpí úraz, ihneď túto skutočnosť hlási službukonajúcemu vychovávateľovi.
Za školský úraz sa nepovažuje úraz žiaka, ktorý sa stal v čase individuálnej vychádzky podľa ods.
8 a 9 čl. 3 vnútorného poriadku.
Každý žiak je povinný dodržiavať osobnú hygienu a všetky hygienické pravidlá v ŠI.
Žiaci zodpovedajú za čistotu a poriadok pridelených priestorov a uloženie osobných vecí.
Posteľná bielizeň sa vymieňa každé tri týždne podľa pokynov skupinového vychovávateľa.
Žiaci sú povinní vetrať izby, najmä po budíčku a pred večierkou.
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10. V prípade ochorenia je žiak povinný v deň vypísania práceneschopnosti odcestovať do miesta
trvalého bydliska. Túto skutočnosť oznámi skupinovému vychovávateľovi.
11. Za dodržiavanie zdravotných a hygienických pravidiel je zodpovedný každý žiak osobne, dôsledky
z ich nedodržania vyvodzuje skupinový vychovávateľ.
Čl. 8
Výchovné opatrenia
1. Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinnosti, za statočný čin, za významný prejav aktivity
a podobne môže byť žiakovi vyslovená:
a) pochvala od vychovávateľa pred kolektívom výchovnej skupiny,
b) pochvala od vedúcej vychovávateľky ŠI na celointernátnom stretnutí,
c) pochvala od riaditeľa školy.
2. Ak sa žiak previní voči vnútornému poriadku ŠI podľa čl. 2, 3 a 4, uložia sa mu podľa stupňa
previnenia niektoré z týchto výchovných opatrení:
a) pokarhanie od vychovávateľa pred kolektívom výchovnej skupiny,
b) pokarhanie od vedúcej vychovávateľky ŠI na celointernátnom stretnutí,
c) pokarhanie od riaditeľa školy s podmienečným vylúčením zo ŠI,
d) vylúčenie zo ŠI.

6.

Čl. 9
Poistenie žiakov
Maximálna škoda na veciach hnuteľných hradená poisťovňou je 66,38 €.
Peniaze a ceniny nie sú poistené.
Pri škode na veciach, ktoré boli zakúpené do dvoch mesiacov, je potrebné doložiť pokladničný
doklad.
Straty z neuzamknutej izby a skrinky nie sú hradené poisťovňou. Peniaze a cenné predmety je
potrebné uložiť u vychovávateľov.
Skrinky v suteréne slúžia na uloženie bežne používanej obuvi. Poisťovňou môže byť uhradená
iba strata uvedenej obuvi z uzamknutej skrinky. Poistná udalosť musí byť prešetrená políciou.
Škodu na veciach je žiak povinný bezodkladne ohlásiť vychovávateľovi.

1.
2.

Čl. 10
Záverečné ustanovenia
Neoddeliteľnou súčasťou tohto vnútorného poriadku sú uvedené prílohy.
Tento vnútorný poriadok bol prerokovaný so študentskou samosprávou ŠI.
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5.

Prílohy:
Príloha č. 1:

Režim dňa
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Príloha č. 1 k S-45-1 Školský poriadok Školského internátu pri SPŠE v Prešove

Režim dňa
06.15

budíček

06.15 - 06.45

osobná hygiena

06.30 - 06.45

upratovanie izieb a buniek podľa rozpisu

06.45 - 07.15

kontrola izieb a odstránenie nedostatkov

07.10 -

vyučovanie - nultá hodina

08.00 -

vyučovanie - prvá hodina

do - 15.30

osobné voľno 1. a 2. ročník

do - 16.30

osobné voľno 3. a 4. ročník

15.30 - 17.30

štúdium 1. a 2. ročník

16.30 - 17.30

štúdium 3. a 4. ročník

19.00 - 20.00

akcie skupiny podľa pokynov vychovávateľov

20.00 - 21.30

štúdium 1. až 4. ročník s možnosťou sledovania televíznych programov so
súhlasom vychovávateľa

21.30 - 22.00

príprava na večierku, osobná hygiena

22.00 -

večierka

22.00 - 6.15

nočný pokoj
Výdaj stravy

Raňajky

06.40 - 07.30

Obed

12.25 - 14.40

Večera

17.30 – 18.00

