Školský internát, Medická 2, 040 11 Košice
ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU
Podľa § 153 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní vydáva
riaditeľka ŠI Medická 2 v Košiciach tento školský poriadok školského
internátu
1

Cieľ a účel

Účelom školského poriadku je určenie práv a povinností ubytovaných žiakov
a povinností zamestnancov Školského internátu (ďalej ŠI) v rámci výchovno-vzdelávacieho
procesu.
Tento školský poriadok je záväzný pre ubytovaných žiakov a všetkých zamestnancov,
ktorí vykonávajú činnosti súvisiace s jeho používaním. Vedúci zamestnanci zodpovedajú za
preukázateľné oboznámenie svojich podriadených (aj zamestnancov činných na základe dohôd o
prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) s tými ustanoveniami tohto dokumentu, ktoré
sa týkajú ich pracovných povinností a musia sa nimi pri svojej práci riadiť.
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Pokyny pre používanie školského poriadku

Kontrola:

Uloženie:
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Vedúci zamestnanci sú povinní kontrolovať dodržiavanie ustanovení školského
poriadku; ten kto zistí, že niektorá jeho časť je nefunkčná, alebo neplní svoje
poslanie, je povinný podať podnet na úpravu.
Školský poriadok je počas celého obdobia platnosti uložený na sekretariáte
ŠI.

Základné ustanovenie

ŠI 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.
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Posilňovanie úcty k životnému prostrediu.
Vytvárať v ŠI také prostredie, aby žiaci vyrastali v atmosfére šťastia, lásky
a porozumenia (Dohovor o právach dieťaťa).

Práva žiakov
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Využívať v plnom rozsahu pridelenú miestnosť s príslušenstvom.
Zúčastňovať sa na výchovno-vzdelávacej činnosti.
Aktívne sa podieľať na živote v ŠI.
Využívať všetky priestory a zariadenia v ŠI slúžiacich pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
pri dodržiavaní prevádzkových predpisov, pre to ktoré zariadenie.
5. Žiak má právo využívať kuchynku na zohriatie jedla.
6. Žiaci majú právo konštituovať žiacku samosprávu, ktorá voči vedeniu ŠI vystupuje
ako partner.
7. 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.
8. Žiak má právo: na slobodu prejavu, pritom musia byť rešpektované práva a povesť
iných, chránená národná bezpečnosť a verejný poriadok, verejné zdravie a morálka.
9. Žiak má právo na svoje súkromie v daných podmienkach ŠI, na súkromie svojej rodiny,
domova, korešpondenciu.
10. Žiak má právo na svoju česť a povesť.
11. Žiak má právo na ochranu pred telesným a duševným násilím, urážaním, zneužívaním,
zanedbávaním alebo nedbanlivým zaobchádzaním, trýznením alebo vykorisťovaním.
12. Disciplína v ŠI musí sa zabezpečovať spôsobom zlučiteľným s ľudskou dôstojnosťou
žiakov. Telesné tresty sa vylučujú.
13. Žiak má právo na odpočinok a voľný čas.
14. Žiak má právo na ochranu pred narkotikami, drogami, alkoholom a psychotropnými
látkam
15. Žiak má právo na to, aby všetci zamestnanci ŠI voči nemu sa správali slušne.
16. Žiak má právo na štúdium aj po večierke vo vlastnej izbe pri použití stolovej lampy.
17. Návštevy z iného poschodia sa povoľuje príslušný vychovávateľ do 21.00 hod.
18. Návštevy rodičov a súrodencov na izbách sú dovolené so súhlasom príslušného alebo
službukonajúceho vychovávateľa – evidencia knihy návštev.
1.
2.
3.
4.

5 Povinnosti žiakov
Žiak je povinný:
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1. Dodržiavať Školský poriadok ŠI, režim dňa, právne a vnútorné predpisy ŠI a pokyny
zamestnancov ŠI.
2. Pravidelne a systematicky sa pripravovať na vyučovanie.
3. Uhradiť škodu, ktorú spôsobil alebo uviesť izbu alebo zariadenie do pôvodného stavu.
4. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa vykonávať úlohy súvisiace s udržiavaním svojho
životného prostredia, udržiavať izbu a svoje osobné veci v čistote a poriadku. V priestoroch
ŠI sa pohybovať v prezuvkách, pracovné oblečenie a obuv odkladať na vyhradené miesto.
5. Každé ráno vyložiť kôš z izby pred dvere do 08.00 hod..
6. Vymeniť si posteľnú bielizeň aspoň 2x mesačne (vlastnú alebo bielizeň ŠI).
7. Pri odchode zatvoriť okná, balkónové dvere, vypnúť elektrické spotrebiče, uzavrieť
vodovodné batérie, zamknúť skrine na chodbe a uzamknúť izbu a vchodové dvere bunky.
8. Zabezpečiť svoje osobné veci tak, aby tým zamedzil ich odcudzenie alebo poškodenie.
9. Zaevidovať sa na vrátnici do 08.00 hod. v prípade, ak zostáva v internáte z dôvodu
nepriaznivého zdravotného stavu. Ak zdravotné problémy pretrvávajú, je povinný odísť
domov.
10. Umožniť vychovávateľovi kontrolu čistoty a poriadku a na vyzvanie aj osobných vecí.
11. Sprístupniť izbu pre kontrolu inventára, BOZP, hygieny a celkovej kontroly povereným
zamestnancom ŠI.
12. Plniť úlohy súvisiace s čistotou a estetikou životného prostredia okolia ŠI.
13. Dodržiavať čas zadaný priepustkou, resp. čas návratu z osobného voľna, z rôznych podujatí,
návštev a pod.
14. Preukázať sa žiackym preukazom na vrátnici pri vstupe do budovy.
15. Správať sa slušne medzi sebou, tak isto voči zamestnancom a starším.
16. Byť primerane ustrojení tak, aby neporušovali morálku.
17. V komunikácii s dospelými vykať.
18. Vykonávať pomocné služby na poschodiach, spoločenských miestnostiach a pod.
19. Pripraviť izbu na ubytovaciu akciu podľa pokynov vychovávateľov.
20. Odhlásiť sa zo stravy 24 hodín vopred u svojho vychovávateľa.
21. Oznámiť neprítomnosť v ŠI neodkladne (v ten deň) vychovávateľovi alebo hlavnej službe.
22. V stanovenom termíne (vždy do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca) uhradiť náklady za
ubytovanie a stravu.
23. Byť prítomný na vlastnej bunke o 21.30 hod.
24. Uzamknúť bunku po 22.00 hod. a kľúč vybrať zo zámky.
25. Dodržiavať nočný pokoj od 22.00 h. do 6.00 h.
26. Predložiť písomný súhlas rodičov žiakov do 18 rokov na návštevu záujmovej činnosti mimo
ŠI (kurzy, tréningy, plaváreň a pod.).
27. Šetriť elektrickou energiou, vodou a nepoškodzovať inventár ŠI.
28. Žiak je povinný odovzdať príslušnému vychovávateľovi platný rozvrh hodín.
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29. Pred výstupom z ŠI v priebehu školského roka predložiť písomnú žiadosť o ukončenie
pobytu v ŠI podpísanú žiakom alebo zákonným zástupcom.
30. Pri nástupe do ŠI v nedeľu prísť v čase od 15.00 – 21.00 hod.
31. Opustiť ŠI v piatok do 15.00 hod.
32. Predložiť pri nástupe potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti bývať v ŠI.
6 V ŠI je zakázané
1. Prinášať, prechovávať a požívať alkoholické nápoje, psychotropné a omamné látky,
výbušniny, zbrane a to tak v budove ako aj v areáli ŠI.
2. Používať akékoľvek formy násilia (psychické, fyzické) a šikanovania.
3. Opustiť ŠI bez dovolenia vychovávateľa.
4. Vstupovať chlapcom na dievčenské izby a dievčatám na chlapčenské izby bez súhlasu
vychovávateľa.
5. Prijímať na izbách návštevy cudzích osôb.
6. Fajčiť vo všetkých priestoroch a v areáli ŠI.
7. Hrať hazardné hry.
8. Zamykať sa v izbách.
9. Pokrikovať z okien, vyhadzovať predmety.
10. Znečisťovať priestory a okolie ŠI.
11. Prinášať a uschovávať bicykle v ŠI.
12. Premiestňovať svojvoľne inventár v izbe.
13. Vynášať príbory, poháre, taniere a stravu na izby zo školskej jedálne (ďalej ŠJ).
14. Konzumovať jedlo mimo určených priestorov (jedáleň, kuchynka, izba).
15. Premiestňovať deky, vankúše a paplóny z izieb.
16. Prinášať cennosti do ŠI.
17. Prinášať a chovať akékoľvek zvieratá.
18. Prinášať a používať vlastné elektrické tepelné spotrebiče ( kanvice, ohrievače, žehličky,
hriankovače...) .
19. Lepiť plagáty a nálepky v priestoroch ŠI a poškodzovať majetok kresbami.
20. Poškodzovať a zasahovať do protipožiarnych zariadení, hasiacich prístrojov, elektrických
rozvodov a zariadení.
21. Sadať na zábradlia balkónov, schodišťa a na vykurovacie telesa.
22. Používať mobily, smartfóny a tablety v ŠJ.
23. Šíriť akékoľvek prejavy extrémizmu, antisemitizmu, xenofóbie a ostatných foriem
intolerancie.

7 Výchovné opatrenia

Tel. ústredňa : 055/6435 688

Fax : 055/789 8928

e-mail : sekretariat@simedke.sk

Školský internát, Medická 2, 040 11 Košice
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 vychovávateľom,
 pochvala vedúcim vychovávateľom,
 pochvala zástupcom riaditeľky,
 pochvala riaditeľkou ŠI,
 iné ocenenie udelené riaditeľkou ŠI alebo ZRŠI.
Ak sa žiak previní proti Školskému poriadku ŠI, môže sa mu podľa závažnosti previnenia
udeliť niektoré z týchto výchovných opatrení:
 napomenutie vychovávateľom,
 pokarhanie vychovávateľom,
 pokarhanie vedúcim výchovy,
 pokarhanie zástupcom riaditeľky,
 pokarhanie riaditeľkou ŠI,
 podmienečné vylúčenie z ŠI,
 vylúčenie z ŠI.
Napomenutie alebo pokarhanie možno žiakovi uložiť za menej závažné alebo závažnejšie
porušenie školského poriadku školského internátu, morálnych noriem, zásad spolunažívania
a činnosti vo výchovnej skupine a v školskom internáte. Previnením proti Školskému poriadku
ŠI je aj nedodržanie pokynov vychovávateľa o dĺžke vychádzky.
Podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie možno žiakovi uložiť za závažné alebo opakované
porušenia školského poriadku školského internátu, morálnych noriem, zásad spolunažívania
a činností, ktoré narúšajú spolunažívanie vo výchovnej skupine alebo v internáte.
Súčasťou rozhodnutia o uložení podmienečného vylúčenia je aj určenie skúšobnej lehoty.
Ak sa podmienečne vylúčený žiak počas skúšobnej lehoty nedopustí ďalšieho priestupku, po
uplynutí skúšobnej lehoty sa od vylúčenia upustí. Ak sa žiak počas skúšobnej lehoty takého
konania dopustí, bude zo školského internátu vylúčený.
Za mimoriadne závažné porušenia školského poriadku, ľudských práv a základných slobôd
alebo za konanie, ktoré napĺňa znaky trestného činu, možno žiakovi uložiť vylúčenie aj bez
predchádzajúceho podmienečného vylúčenia.
Pri udeľovaní výchovných opatrení ŠI spolupracuje so školou a s rodičmi. Opatrenia
prísnejšieho charakteru (hrubé porušenie ŠPŠI) prejednáva skupinový vychovávateľ a vedenie
ŠI s rodičmi alebo zákonným zástupcom prípadne so školským psychológom. Výchovné
opatrenia vychovávateľ zaznamená do osobného spisu ubytovaného žiaka a oznámi rodičom.
8 Individuálne vychádzky žiakov

Tel. ústredňa : 055/6435 688

Fax : 055/789 8928

e-mail : sekretariat@simedke.sk

Školský internát, Medická 2, 040 11 Košice
Sú to vychádzky, ktoré udeľuje skupinový vychovávateľ žiakom.
1. 2. roč.
3. 4. a vyšší. roč.

do 20.00 hod.
do 21.00 hod.

Vo výnimočných prípadoch, keď si to vyžaduje situácia udeľuje súhlas riaditeľka ŠI,
alebo zástupca riaditeľky na dlhšie vychádzky na základe písomnej žiadosti po doporučení
vychovávateľa. (napr. divadelné predstavenie a pod.).
Žiak pri odchode si musí vyžiadať vychádzku od vychovávateľa, ktorý túto skutočnosť
potvrdí zadaním do systému.
Nedodržanie príchodu sa považuje za priestupok, za ktorý sa žiakovi udelí výchovné
opatrenie.
9 Žiacka samospráva ŠI
Žiacka samospráva je spolutvorcom života v ŠI. V zmysle čl. 12 a 13 Dohovoru
o právach dieťaťa musí viesť sústavný dialóg s vedením ŠI. Vzťah žiackej samosprávy a vedenia
ŠI je partnerský.
Najvyšším orgánom žiackej samosprávy je Žiacka rada.





Funkcie:
predseda
podpredseda
členovia







Komisie:
kultúrna
športová
ubytovacia
stravovacia
komisia prevencie závislosti a sociálno-patologických javov

10 Zdravotné opatrenia
Do ŠI môže byť prijatý žiak, ktorému zdravotný stav, kolektívne ubytovanie alebo
podmienky v ŠI ubytovanie nevylučuje.
ŠI vytvára optimálne podmienky pre zdravý vývoj ubytovaných žiakov. Riadi sa
záväznými hygienickými predpismi a pokynmi. Musí mať vybavené lekárničky pre poskytnutie
prvej pomoci.
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V prípade akutného zdravotného stavu službukonajúci vychovávateľ zabezpečí pre žiaka
lekárske ošetrenie. Ak žiak potrebuje doprovod k lekárovi, zabezpečí tento doprovod. Informuje
rodičov telefonický a skutočnosť zapíše do denného záznamu.
11 Zásady stravovania
Žiaci ubytovaní v ŠI sú povinný stravovať sa v školskej jedálni, výnimku tvoria žiaci,
ktorým lekár odporučil diétne stravovanie (potrebné lekárske potvrdenie príslušného odborného
lekára). V takomto prípade je žiakovi ponúknutá možnosť stravovania v inej školskej jedálni,
ktorú určí zriaďovateľ.
Odhlasovať sa zo stravy je možné 24 hodín vopred prostredníctvom vychovávateľa.
Ak sa žiak neodhlási počas choroby alebo neprítomnosti, je povinný uhradiť platbu za stravu
v plnom rozsahu. Ak žiak ochorie doma alebo sa stane iná mimoriadna udalosť, pre ktorú sa
nemôže vrátiť do ŠI, musí rodič túto skutočnosť vierohodne oznámiť vychovávateľovi resp.
službukonajúcej vychovávateľke (HS).
Výdaj stravy
Pondelok – štvrtok:

Raňajky:
Obed:
Večera:

06.00 – 07.40 hod.
12.30 – 15.30 hod.
17.30 – 19.00 hod.

Piatok:

Raňajky:
Obed:

06.00 – 07.40 hod.
12.00 – 15.00 hod.

12 Režim dňa
06.00 – 08.00
12.30 - 15.30
14.00 - 16.00
16.00 - 18.00
17.30 - 19.00
19.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 06.00

Osobná hygiena, upratovanie, raňajky, odchod na vyučovanie
Obed
Osobné voľno
Samoštúdium, výchovná činnosť, individuálne záujmy, práca
v krúžkoch a pod.
Večera
Štúdium, výchovná činnosť, individuálne záujmy, práca v krúžkoch
a pod.
Večerná hygiena, príprava na večierku, večierka,
Nočný pokoj

Vo štvrtok namiesto štúdia (16.00-18.00) sa vo výchovných skupinách vykonáva
upratovanie.
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13 Ubytovanie v ŠI zaniká
a) dňom ukončenia školského roka,
b) dňom nasledujúcim po prevzatí maturitného vysvedčenia,
c) písomnou žiadosťou žiaka alebo zákonného zástupcu o ukončenie pobytu v ŠI počas
školského roka
d) ukončením štúdia alebo vylúčením zo strednej školy,
e) vylúčením zo ŠI.
14 Záverečné ustanovenia
Školský poriadok je platný a záväzný pre všetkých žiakov ubytovaných v ŠI , ako aj pre
dotknutých zamestnancov
Prerokované pedagogickou radou a Radou školského zariadenia.
15 Zoznam príloh
1. Potvrdenie o oboznámení zamestnancov ŠI Medická 2, Košice
2. Vyhlásenie o poučení dodržiavania zásad, predpisov a nariadení o bezpečnosti, ochrane
zdravia a požiarnej ochrane v ŠI, Medická 2, Košice

ŠPŠI je platný od 01.09.2017
Ing. Melánia K O N E Č N Á
riaditeľka ŠI

Tel. ústredňa : 055/6435 688

Fax : 055/789 8928

e-mail : sekretariat@simedke.sk

