Školský internát pri SOŠ sv. Jozefa Robotníka ; Saleziánska 18, 010 01 Žilina
tel.: 041 / 723 41 02, IČO: 00652512; www.sos.sdb.sk, e-mail: sos@sdb.sk
ŠKOLSKÝ PORIADOK
ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU
Čl. 1
Základné ustanovenia
Školský internát (ŠI) pri SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré
zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie
a stravovanie. Cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu je snaha vychovať statočných občanov a dobrých
kresťanov a príprava žiakov na zodpovedný život v spoločnosti. Vo výchovno-vzdelávacej práci nadväzuje na
výchovu v rodine a na výchovno-vzdelávaciu činnosť školy.
Riaditeľ školského internátu vydáva tento školský poriadok ŠI na základe § 153 zákona 245/2008 o výchove
a vzdelávaní (školský zákon).
Dodržiavanie školského poriadku ŠI utvára dobré predpoklady na chod školského zariadenia, bezpečnosť
a ochranu zdravia a na vzájomné spolunažívanie, preto sú všetci zamestnanci a žiaci školského zariadenia
povinní dodržiavať tento školský poriadok ŠI.
ČL. 2
Organizácia ubytovania, stravovania, dodržiavania hygieny
1. Ubytovanie
1.1. Na ubytovanie v ŠI nemá žiak právny nárok.
1.2. Prihlášku do ŠI podávajú rodičia alebo zákonný zástupca, alebo plnoletý žiak na predpísanom tlačive
vedeniu ŠI do 15. júna. O prijatí žiaka do ŠI vedenie ŠI písomne vyrozumie do 15. júla.
1.3. Žiakovi sa ukončí pobyt v ŠI z týchto dôvodov:
a) ak rodič, zákonný zástupca alebo plnoletý žiak písomne požiada o ukončenie pobytu v ŠI,
b) ak rodičia, zákonný zástupca alebo plnoletý žiak neuhradia príspevok za náklady spojené
s pobytom a stravou žiaka v ŠI do 30. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu
mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Výnimka je možná po dohode s vedením ŠI,
c) ak žiak prestal byť žiakom školy,
d) ak sa žiakovi povolilo prerušenie štúdia,
e) ak žiakovi bolo uložené výchovné opatrenie (vylúčenie).
1.4. Žiak má možnosť byť ubytovaný počas víkendu v ŠI so súhlasom zodpovedného vychovávateľa. Počas
tohto víkendu sa žiak riadi stanoveným programom vychovávateľa.
1.5. Rodič, zákonný zástupca je povinný zaplatiť čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v ŠI.
Tento príspevok sa uhrádza vopred do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu
mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.
1.6. Žiak sa riadi denným programom výchovnej skupiny, do ktorej je pridelený.
2. Stravovanie
2.1. ŠI zabezpečuje stravovanie všetkým žiakom. Rodič, zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť mu
stravu a to úhradou za stravu do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu
mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Ak žiak nemôže uhradiť poplatok za ubytovanie a stravovanie
do stanoveného termínu, písomne požiada o odklad úhrady
s odôvodnením
u vedúceho
vychovávateľa.
2.2. Žiak je povinný odobrať si zabezpečenú stravu. Strava sa vydáva bezkontaktnou čipovou kartou
výlučne v osobnom užívaní a konzumuje sa v jedálni, v určenom čase po výchovných skupinách.
V inom čase žiak nemá nárok požadovať vydanie stravy. Stravníci sú povinní slušne stolovať, kultúrne
sa správať a po ukončení stolovania odniesť použité riady na určené miesto. Odnášať stravu, príbory a
riady z jedálne nie je dovolené.
2.3. Zo stravovania sa žiak môže odhlásiť iba z opodstatnených dôvodov (počas choroby, neprítomnosti
a pod.). Odhlasuje sa cez webové rozhranie do 10:00 predchádzajúceho dňa, alebo telefonicky u svojho
vychovávateľa. Na pondelok je potrebné odhlásiť sa v piatok.
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3. Hygiena, BOZP
3.1. V záujme ochrany zdravia žiaka v ŠI treba venovať zvýšenú pozornosť jeho osobnej hygiene a hygiene
prostredia.
3.2. Svojpomocná činnosť je jedným z účinných prostriedkov v systéme výchovnej práce v ŠI. Utvára
predovšetkým správny vzťah k práci a prehlbuje jednotu mravných čŕt s celkovým rozvojom
jednotlivca.
3.3. Svojpomocnú činnosť vykonáva žiak ŠI za prísneho dodržiavania zdravotných a hygienických
požiadaviek osobnej ochrany a bezpečnosti pri práci. Žiak môže vykonávať iba práce primerané jeho
silám a zdravotnému stavu:
a) upratuje izbu, osobné veci, sociálne zariadenie, okolie ŠI, vynáša kôš,
b) podľa druhu práce používa potrebné osobné, ochranné a pracovné prostriedky,
c) oznamuje vedeniu ŠI alebo vychovávateľom nedostatky a poruchy, ktoré by mohli ohroziť ich
bezpečnosť alebo zdravie.
3.4. Z hľadiska bezpečnosti je v ŠI zakázané prechovávať a používať zápalky, zapaľovače a manipulovať
s otvoreným ohňom.
ČL. 3
Práva a povinnosti ubytovaných žiakov v ŠI
1. Duchovná formácia
1.2. Každý žiak má právo na osobné duchovné vyzrievanie. Účasť na duchovnom programe (ranné
a večerné modlitby) je záväzná.
2. Správanie žiaka
2.2. Žiak dodržiava základné pravidlá občianskeho spolužitia. Jeho správanie sa riadi v duchu kresťanských
zásad. Správa sa zdvorilo a slušne ku všetkým (nepoužíva neslušné výrazy, hrubé vyjadrovanie,
nevystupuje agresívne voči blížnym, má druhého v úcte, nešikanuje druhých).
2.3. Žiak je povinný šetriť zariadenie internátu, šetriť elektrickou energiou, vodou a potravinami.
2.4. V areáli saleziánskeho domu je zakázané byť pod vplyvom a prechovávať: alkohol, drogy, toxické
látky, cigarety, elektronické cigarety, pornografické časopisy, audio nahrávky, CD a DVD nosiče,
pamäťové zariadenia (mobily, USB kľúče...) a symboly, ktoré urážajú ľudskú dôstojnosť a potláčajú
práva človeka, nahrávky satanistickej a okultistickej hudby, ktorá sa prieči kresťanskej morálke.
2.5. Ďalej je zakázané nosiť výbušniny (petardy), zbrane, slzný plyn, ostré predmety (výnimkou je vreckový
nôž) a iné veci, ktoré ohrozujú zdravie. Ak sa uvedené predmety nájdu, budú odobraté bez nároku na
náhradu s vyvodením patričných dôsledkov.
2.6. Hazardné hry o peniaze nie sú dovolené.
Tieto opatrenia sú stanovené v záujme duševného, telesného zdravia a spolunažívania žiakov.
3. Štúdium, študijný pokoj a sledovanie študijných výsledkov
3.1. Žiak sa zúčastňuje štúdia denne podľa smerníc vychovávateľa. Žiaci 1. – 3. ročníka študujú spoločne
v určenom čase v študovni, pričom vychovávateľ môže v prípade potreby umožniť štúdium v izbách.
Žiaci vyšších ročníkov študujú v izbách. Dĺžka štúdia je spravidla 60 min. Vychovávateľ sleduje
pracovnú a študijnú morálku zverených žiakov a ich študijné výsledky. Podľa potreby robí výchovné
opatrenia (možnosť predĺženia štúdia).
3.2. Žiak má priestor na študijný pokoj v čase od 19:30 do 20:30 (výnimkou je organizovaná činnosť VS).
3.3. Výchovné problémy sa riešia na pedagogických trojkách (triedny učiteľ, majster OV, vychovávateľ)
a vedú sa priebežné záznamy o prospechu a správaní.
4. Záujmová činnosť
4.1. Žiak sa zapája do záujmovej a športovej činnosti v čase na to určenom pod vedením zodpovedného
vedúceho podľa záujmov a svojich schopností. Pri práci v záujmových krúžkoch sa riadi ich poriadkom
a dbá na bezpečnosť. Pri neplnení si svojich povinností môže vychovávateľ záujmovú činnosť žiaka
obmedziť.
4.2. Používanie trampolíny. Trampolína je uložená v malej telocvični a je uzamknutá. Môže sa používať
len s povolením vychovávateľa a vždy pod vedením dospelého. Cvičiaci sa riadi pokynmi na nástenke.
V prípade zistenia nejakého technického nedostatku neodkladne informuje svojho vychovávateľa.

5. Multimediálne zariadenia, rozhlas a televízia
5.1. Ak si žiak starší ako 18 rokov prinesie do ŠI špecifické vybavenie (počítačové pomôcky ...), tak
výhradne na svoju osobnú zodpovednosť! Žiaci mladší ako 18 rokov môžu takéto pomôcky priniesť do
ŠI iba po písomnom súhlase zákonného zástupcu s prehlásením, že si je vedomý osobnej zodpovednosti
za stratu, resp. poškodenie. Odporúča sa, aby žiak neprinášal do ŠI cenné veci (napr. šperky) a vyššie
finančné obnosy. Ak ich má, uloží ich u vychovávateľa. Pre žiaka je vhodné využívať bezhotovostné
finančné operácie.
5.2. Žiak môže používať multimediálne zariadenia (vrátane mobilov, tabletov, notebookov, PC,
reproduktorov a pod.) pri dodržaní stanovených podmienok ŠI v určenom čase tak, aby nerušil
ostatných. Televízny program, filmy a seriály sleduje žiak s povolením vychovávateľa tak, aby
neporušoval program dňa a školský poriadok ŠI.
5.3. Prechovávanie a používanie multimediálnych zariadení a počítačov je dovolené len so súhlasom
vychovávateľa. Pri opakovanom porušení dohodnutých pravidiel môže byť tento súhlas zrušený. Po
večierke sa nepoužívajú multimediálne zariadenia.
6. Elektrické spotrebiče
6.1. Svojvoľné používanie elektrických spotrebičov (okrem rádia, prehrávača, notebooku a mobilného
telefónu) je žiakovi z bezpečnostného hľadiska dovolené iba v miestnosti na to určenej po súhlase
vychovávateľa.
7. Používanie telefónu
7.1. Mobilný telefón sa nesmie používať v kostole, v jedálni a inde, kde by mohol pôsobiť rušivo. Na
študovni je ho možné používať len na študijné účely a so súhlasom vychovávateľa. Po večierke sa
nepoužíva.
7.2. Obchodovanie s mobilnými telefónmi v ŠI je zakázané.
8. Vychádzky
8.1. Žiak ma nárok na spoločnú alebo osobnú vychádzku vo všetkých dňoch týždňa. Doba vychádzok býva
spravidla po skončení vyučovania do 1630. Pre žiakov tretích a vyšších ročníkov ak vykazujú
dostatočné študijné výsledky aj v čase od 1830 do 2030. Spoločná vychádzka môže byť dlhšia podľa
pokynov vychovávateľa, ktorý ju animuje.
8.2. Žiak používa vychádzkovú knižku, ktorú si pred odchodom vyzdvihne u vychovávateľa (ten zaznačí
dobu udelenej vychádzky) a odovzdá na vrátnici. Po návrate si ju na vrátnici vyzdvihne (vrátnik
zaznačí dobu skutočného príchodu) a odovzdá vychovávateľovi. Bez vychádzkovej knižky nie je
dovolené opustiť budovu ŠI.
8.3. Pri nedostatočnej študijnej a pracovnej morálke žiaka, pri prekračovaní dĺžky určenej na vychádzku bez
závažných dôvodov, pri nedodržiavaní poriadku ŠI môže vychovávateľ obmedziť nárok žiaka na
vychádzku.
8.4. V čase vychádzok sa žiak riadi pravidlami občianskeho spolužitia a v duchu kresťanských zásad.
9. Udržiavanie poriadku
9.1. Každý žiak je povinný udržiavať vo vzornom poriadku svoju posteľ, skriňu, inventár izby, osobnú
skrinku v prezuvárni a ostatný inventár ŠI. Žiak musí mať svoje veci v skrini riadne a účelne uložené
a neprechováva v nej veci podliehajúce znehodnoteniu (potraviny).
9.2. Ak si žiak donesie nejaké potraviny, má možnosť si ich uložiť do chladničky s podmienkou, že si dá na
ne menovku a pred odchodom na víkend si ich zoberie so sebou.
9.3. Vychovávatelia majú povinnosť pravidelnými prehliadkami kontrolovať poriadok osobných vecí
v skrini, čistotu posteľnej bielizne a izby. Vychovávateľ vyčlení jeden deň v týždni na generálne
upratovanie priestorov ŠI (spravidla vo štvrtok).
9.4. Ak žiak odchádza zo ŠI, nechá upratanú izbu, sociálne zariadenie a vynesený kôš.

10. Úprava izieb
10.1. Žiak šetrne zaobchádza so zariadením ŠI. Estetická výzdoba izieb je dovolená po konzultácii a za
asistencie zodpovedného vychovávateľa. Premiestňovanie zariadenia, nábytku nie je dovolené.
10.2. Akékoľvek poškodenie hneď nahlási svojmu vychovávateľovi. Škodu v plnej miere hradí žiak.
10.3. Škody zapríčinené nedbalosťou alebo úmyselne sú žiaci povinní nahradiť v plnom rozsahu. Keď
sa nedá zistiť vinník, zistené škody na majetku ŠI hradí kolektív žiakov na danom poschodí.
Nahradenie škody nevylučuje výchovné opatrenie podľa povahy škody a stupňa previnenia žiaka.
11. Zdravotné opatrenia
11.1. Ak žiak potrebuje ísť k lekárovi, prihlási sa u vychovávateľa a u triedneho učiteľa / MOV. Pri
vážnejšom ochorení žiaka je vychovávateľ povinný upovedomiť rodičov, alebo zákonného zástupcu o
chorobe žiaka a prijatých opatreniach. Keď žiak poruší pokyny lekára alebo vychovávateľa, zbavuje
tým pracovníkov ŠI zodpovednosti za svoj zdravotný stav.
11.2. Všetky úrazy na ŠI je žiak povinný bezodkladne hlásiť vychovávateľovi. Úrazy sa evidujú v knihe
úrazov.
11.3. Pri dlhšej chorobe ako 1 deň odchádza žiak do domáceho liečenia.
12. Hygiena
12.1. Žiak je povinný dodržiavať osobnú hygienu. Počas týždňa dbá na to, aby bol slušne a čisto oblečený.
Ako prezuvky v ŠI používa nasúvacie papuče. Obuv má uloženú v osobnej skrinke v prezuvárni. Žiak
sa spravidla naje a osprchuje do večerných modlitieb.
12.2. Žiak je povinný mať počas spánku oblečené celotelové pyžamo (t.j. oblečenie určené len na spánok).
13. Príchod a odchod domov
13.1. Príchod z domu do ŠI je v nedeľu do 2000 hod. (od 17 00 je otvorený vstup SDB a od 18:00 je otvorený
ŠI). Ak sa žiak nedostaví do stanoveného času zákonný zástupca informuje o dôvode neprítomnosti
žiaka vychovávateľovi. Iný čas príchodu konzultujú rodičia, zákonný zástupca alebo plnoletý žiak
s vychovávateľom. Ak chce žiak permanentne prichádzať v inom než stanovenom čase, je potrebné
podať písomnú žiadosť adresovanú vedeniu ŠI.
Ak chce žiak prichádzať po prvom ročníku do ŠI v pondelok, je potrebné zaznačiť v prihláške do ŠI na
daný rok, kolónku „príchod v pondelok“ alebo podať písomnú žiadosť adresovanú vedeniu ŠI. To sa
nevzťahuje na žiakov prvých ročníkov. Ak sú pondelkové príchody dôvodom neplnenia si povinností
alebo únavy žiaka, môže vychovávateľ po konzultácii s rodičmi, zákonným zástupcom zrušiť možnosť
príchodu v pondelok.
13.2. Žiak odchádza domov na víkend a v odôvodnených prípadoch i v iný deň, o čom však musia rodičia,
zákonný zástupca telefonicky upovedomiť vychovávateľa. Žiak si pred odchodom z domu dá zapísať
do víkendovej knižky čas odchodu a podpis rodiča, alebo zákonného zástupcu. Po príchode do ŠI ju
hneď odovzdá svojmu vychovávateľovi.
13.3. Počas cesty domov a do ŠI sa žiak správa slušne a riadi sa pravidlami občianskeho spolužitia a v duchu
kresťanských zásad.
14. Návštevy žiakov
14.1. Návšteva žiaka v ŠI je povolená v čase osobného voľna na miestach k tomu vyhradených (vestibul pri
vrátnici SOŠ, alebo vstup SDB). Ich prítomnosť zahlási vrátnik vychovávateľovi daného žiaka a ten
zabezpečí vybavenie návštevy. Za dodržiavanie tohto ustanovenia zodpovedá navštevovaný žiak. Toto
ustanovenie je v záujme hygieny a bezpečnosti v ŠI.
ČL. 4
Výchovné opatrenia
1. Pochvala a odmena
1.1. Za vzorné správanie, plnenie si povinností, významný prejav aktivity, statočný čin alebo za
mimoriadne zásluhy v prospech kolektívu a spoločnosti sa môže žiakovi udeliť pochvala alebo iná
odmena. Sú to:
a) pochvala vychovávateľom pred výchovnou skupinou
b) pochvala vedúceho vychovávateľa
c) pochvala riaditeľom ŠI pred žiakmi školy
d) písomná pochvala riaditeľom ŠI adresovaná rodičom žiaka
1.2. Pochvala alebo odmena môže byť prejavená aj inou formou podľa zváženia.

2. Napomenutie, pokarhanie a vylúčenie
2.1. Ak sa žiak previní proti školskému poriadku ŠI, môže sa mu podľa závažnosti previnenia uložiť
niektoré z týchto opatrení:
a) ústne napomenutie vychovávateľom
b) pokarhanie vychovávateľom (komunikácia s rodičmi, alebo so zákonným zástupcom a pedagogický
záznam)
c) pokarhanie vedúcim vychovávateľom (písomné oboznámenie rodičov)
d) pokarhanie riaditeľom ŠI
e) podmienečné vylúčenie zo ŠI
f) vylúčenie zo ŠI
2.2. Ak ide o vážny priestupok, ako je prechovávanie drog, fetovanie, agresivita, šikanovanie, alkohol,
mravné delikty, krádeže, podvody, kriminalita, neposlušnosť voči autorite a hrubé jednanie žiak môže
byť bezpodmienečne vylúčený zo ŠI.
ČL. 5
Záverečné ustanovenie
Každý žiak má právo predniesť svoje pripomienky a priania ktorémukoľvek výchovnému pracovníkovi ŠI,
ktorý podľa potreby zabezpečí ďalšie riešenie. Riaditeľovi ŠI a jemu povereným osobám prináleží
vysvetľovanie a úprava školského poriadku ŠI.
Riaditeľ ŠI dňom 1.9.2018 ustanovuje tento školský poriadok ŠI, zároveň ruší školský poriadok ŠI zo dňa
1.9.2017.
V Žiline: 27. 8.2018

Mgr. Igor Pecha SDB
riaditeľ ŠI

Príloha č. 1

Denný program v školskom internáte
Čas

Činnosť

6:15

Budíček / podľa programu VS

6:15 – 6:30

Osobná hygiena

6:30

Ranné modlitby /podľa programu VS

6:40- 7:05

Raňajky

7:00- 7:30

Upratovanie izieb / odchod do školy a na prax

7:30 – 14:50

Dopoludňajšie vyučovanie

13:30 – 16:30

Osobné voľno – v tom čase môže vychovávateľ nariadiť slabo
prospievajúcim žiakom prípravu na vyučovanie, pričom im
ponechá aj čas na regeneráciu organizmu, počas osobného voľna
prebieha práca v krúžkoch a organizovaná činnosť výchovnej
skupiny, preloženie štúdia

16:30- 17:00

Príprava na štúdium

17:00 – 18:10

Štúdium/ podľa programu VS

18:00 – 18:40

Večera

18:30 – 20:30

Výchovno - vzdelávacia činnosť, organizovaná činnosť VS
a záujmová činnosť

21:00 – 21:15

Večerné modlitby

21:15 – 21:45

Príprava na večierku – osobná hygiena, príprava postele,
prezlečenie do nočného úboru

21:45

Večierka – po oznámení večierky sa vo všetkých izbách zhasne
svetlo a rešpektuje sa nočný kľud

Príloha č. 2

Prevádzkové predpisy zariadení slúžiacich pre kultúru, šport a kuchynky
1. Spoločenská miestnosť v ŠI


Do spoločenskej miestnosti ŠI žiaci majú povolený vstup len v prezuvkách,



V tejto miestnosti, ako aj v ostatných, žiaci udržiavajú poriadok, správajú sa slušne, po odchode
z miestností vypnú svetlo a zanechajú taký poriadok, aký našli pri vstupe,



Miestnosť zároveň slúži na spoločenské a výchovné podujatia školského internátu

2. Študovňa
Štúdium na študovni:





pre každú VS je určená študovňa v budove školy,
na študovni má každý žiak študijný materiál a počas štúdia je ticho,
používanie digitálnych médií počas študovne je dovolené len po súhlase vychovávateľa,
žiaci sedia v triedach podľa zasadacieho poriadku a po ukončení štúdia podvíhajú stoličky,
zanechajú po sebe poriadok a pozatvárajú okná. Po kontrole vychovávateľ triedu zamkne.

Štúdium na izbách:


Štúdium na izbe je pre žiakov, ktorí vykazujú dostatočné študijné výsledky a študijnú
sebadisciplínu. Počas štúdia sa nepočúva hudba, či rádio. Študuje sa za stolom a každý je na svojej
izbe, ak chce byť s iným spolužiakom požiada vychovávateľa o dovolenie. Po viacnásobnom
porušení študijného pokoja, alebo pri vykazovaní nedostatočných študijných výsledkov, môže byť
žiak preradený na spoločnú študovňu.

3. Kuchynky


slúžia na prípravu jednoduchých jedál



pred odchodom z kuchynky sa používatelia presvedčia či vypli varič, zastavili vodu a zhasli svetlo



vychovávateľ skontroluje po odchode žiakov z kuchynky zariadenie kuchynky, poriadok a zariadi
vysypanie odpadkového košu žiakmi, ktorí kuchynku používali



v prípade, že došlo k poškodeniu inventára, náhradu vymôže od žiaka, ktorý ju spôsobil



chladnička je k dispozícii na každom poschodí. Do chladničky sa odkladajú potraviny zabalené
a podpísané menom žiaka, aby nedochádzalo k vzájomnému odcudzovaniu potravín,



kuchynku môžu využívať len žiaci, ktorí sa stravujú v ŠJ + žiaci s individuálnym stravovaním na
základe lekárskeho odporučenia



v kuchynkách sa nesmú používať vlastné spotrebiče

4. Športové plochy


Slúžia na krúžkové činnosti a športové hry a sú pod vedením pedagogického dozoru

