ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU
STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY POLYTECHNICKEJ RUŽOMBEROK

ÚVODNÁ ČASŤ
Školský internát zabezpečuje ţiakom základných a stredných škôl výchovnú činnosť,
ubytovanie a stravovanie. Školský internát svojim výchovným programom školského zariadenia
nadväzuje na výchovno-vzdelávaciu činnosť školy v čase mimo vyučovania a úzko
spolupracuje s rodinou ţiaka. Vytvára podmienky pre uspokojovanie individuálnych potrieb
a záujmov ţiakov prostredníctvom mimoškolských aktivít (Zákon č. 245/2008 Z.z., § 117, ods.
1,2).
Dodrţiavať práva dieťaťa zakotvené v charte OSN pri rešpektovaní školského poriadku
školského internátu.
Kaţdý ţiak má právo:
1)- na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému a psychickému násiliu
2)- na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru a etnickej príslušnosti
3)- na ochranu súkromia, spravodlivý proces, slobodu myslenia a svedomia
4)- na slobodu prejavu v súlade so svojim presvedčením a názorom, ktorý môţe vyjadrovať
ústne, alebo písomne, no nemôţe ohrozovať slobodu prejavu iných. Ţiadny prejav nesmie
byť vulgárny, uráţlivý a musí byť v súlade s etickými normami. Písomný prejav musí byť
podpísaný.
I. PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVANÝCH ŢIAKOV
1. Ubytovaný ţiak má právo:
vyuţívať v plnom rozsahu pridelenú miestnosť a príslušenstvo
vyuţívať celkové zariadenie ŠI určené pre ţiakov
zúčastňovať sa na organizovaní podujatí v ŠI, VVČ a ZČ na základe dobrovoľnosti
aktívne sa zúčastňovať na ţivote a činnosti ponúkanej v ŠI, vrátane svojpomocnej
poţadovať základné vybavenie pridelenej izby a výmenu posteľnej bielizne
podávať návrhy a pripomienky ku všetkým otázkam ţivota ŠI
prijímať návštevy vo vyhradených priestoroch do 21,00 hod. Návštevy rodičov moţno
prijímať aj v ubytovacích priestoroch
h/ pouţívať so súhlasom vychovávateľov a spolubývajúcich elektrospotrebiče ( len rádiá a
PC).
a/
b/
c/
d/
e/
f/
g/

2. Ubytovaný ţiak je povinný:
a/ dodrţiavať ustanovenia školského poriadku školského internátu a pokyny výchovných
zamestnancov
b/ svedomite sa pripravovať na vyučovanie
c/ šetriť zariadenie ŠI, elektrickú energiu a vodou. Uhradiť straty alebo poškodenie
inventáru, ktoré sám zavinil, na nezistené škody uhradiť príspevok na ich odstránenie
d/ udrţiavať v čistote a poriadku svoje veci, izbu, spoločenské miestnosti, konať práce a
sluţby určené vychovávateľom
e/ dodrţiavať pravidlá spolunaţívania ubytovaných
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a protipoţiarne predpisy
g/ hlásiť okamţite zistené chyby na vnútornom zariadení budovy a inventári zamestnancom
VMV
h/ hlásiť svoje odchody domov a návštevy v ŠI sluţbukonajúcemu vychovávateľovi
ch/ izby musia byť počas neprítomnosti ţiakov zamknuté a upravené, okná zatvorené, svetlá
pozhasínané
i/ zodpovednosť za kľúče od izieb nesie kaţdý ţiak sám. Náhradné kľúče od izieb sa
ţiakom nevydávajú. V prípade straty kľúča sa mení celá zámka, ktorú uhradí ten, kto
kľúč stratil
j/ v priestoroch ŠI sa prezúvať, za prezuvky sa neuznáva ţiadna športová obuv.
3. Ubytovaným ţiakom sa nepovoľuje:
a/ fajčiť, piť, prechovávať alkoholické nápoje a pouţívať zdraviu škodlivé látky.
V prípade zistenia ich poţitia sa u ţiaka vykoná príslušná kontrola na náklady rodičov
resp. zákonného zástupcu, o čom budú oboznámení, v prípade jej odmietnutia sa bude
podozrenie z ich uţitia povaţovať za opodstatnené
b/ zasahovať do inštalácie akéhokoľvek druhu
c/ pouţívať na izbách elektrické a ponorné variče ( PC a inú elektroniku po večierke)
d/ poţičiavať si bez povolenia od spolubývajúcich osobné veci, oblečenie, kozmetiku,
neoprávnene si prisvojovať cudzí majetok a finančné prostriedky ( krádeţe )
e/ chodiť do izieb spolubývajúcich bez pozvania
f/ prechovávať akékoľvek strelné zbrane a náboje, chemikálie, výbušniny, zvieratá a
zábavnú pyrotechniku
g/ vysedávanie a vykláňanie z okien, pokrikovanie na okoloidúcich, vyhadzovanie odpadkov
z okien, obťaţovanie okolia hlukom
h/ svojvoľne premiestňovať inventár ŠI
ch/ prechovávať dlhodobo cenné predmety, peniaze vysokej sumy. V prípade straty alebo
odcudzenia úsek VMV nenesie zodpovednosť.
i/ činnosť, ktorá je v hlbokom rozpore s mravnosťou ( úmyselné konanie proti dobrým
mravom, správanie vybočujúce z noriem)
j/ patologické správanie ţiakov ( v zmysle školského poriadku SOŠP, čl. V.)
k/ v zmysle školského poriadku sa ţiakom ubytovaným v ŠI nepovoľuje chodiť do izieb a
priestorov ŠI počas vyučovania.
II. OPATRENIA VO VÝCHOVE
1. Ak sa ubytovaný ţiak previní voči školskému poriadku školského internátu uloţí sa mu
niektoré opatrenie vo výchove, do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení ţiaka
dozvedel pedagogický zamestnanec školy, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď
sa ţiak previnenia dopustil. Za jedno previnenie sa ukladá len jedno opatrenie vo výchove
a/ napomenutie vychovávateľom
b/ pokarhanie vedúcim VMV
c/ pokarhanie riaditeľom školy
d/ podmienečné vylúčenie zo ŠI so skúšobnou dobou

- 3e/ vylúčenie zo ŠI (závaţné dôvody na vylúčenie z internátu sú: pouţívanie alkoholu a
drog
ničenie zariadenia a majetku ŠI, ohrozovanie bezpečnosti druhých osôb,
obmedzovanie
osobnej slobody a šikanovanie spolubývajúcich, neoprávnené
prisvojovanie cudzieho majetku – krádeţe, správanie vybočujúce z noriem, úmyselné
konanie proti dobrým mravom, konanie, ktoré napĺňa znaky trestného činu).
2. Riaditeľ školy môţe ţiaka prepustiť zo ŠI ak rodič, alebo ţiak starší ako 18 rokov je
v omeškaní s úhradou za ubytovanie a stravovanie viac ako jeden mesiac.
3. O vylúčení ţiaka zo ŠI, aj podmienečnom rozhoduje riaditeľ školy na návrh vedúceho
úseku VMV po prerokovaní v pedagogickej rade, alebo v MZŠI. Priestupok ţiaka vedúci
VMV najskôr prerokuje s triednym učiteľom, plnoletým ţiakom a zákonným zástupcom
- rodičmi ţiaka.
4. Previnením voči školskému poriadku školského internátu sú aj neskoré príchody do
školského internátu z vychádzok a nedodrţiavanie čistoty a poriadku na izbách a vo
svojich veciach. Ak ich ţiak nedodrţiava, môţe vychovávateľ vychádzky obmedziť.
5. Za vzorné plnenie povinností, aktivitu, statočný čin alebo iné mimoriadne zásluhy
moţno ţiakovi udeliť pochvalu, alebo iné ocenenie.
6. Pochvaly a iné opatrenia vo výchove sa oznamujú triednym učiteľom, písomne plnoletým
ţiakom, zákonným zástupcom - rodičom, a zaznamenávajú do osobného spisu ţiaka.
III. STAROSTLIVOSŤ O ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ ŢIAKOV
1. Pri výchovnej práci a záujmovej činnosti sa o bezpečnosť ţiakov stará poverený
vychovávateľ.
2. Pri výletoch a exkurziách, súťaţiach a iných akciách konaných mimo sídla internátu, určí
riaditeľ spomedzi vychovávateľov jedného sprievodcu najviac pre 25 ţiakov. Ak to
vyţadujú poţiadavky bezpečnosti, zabezpečí vedúci VMV podľa charakteru akcie
sprievodcu, v horách sa riadi pokynmi horskej sluţby.
3. Pri výchovno-vzdelávacích podujatiach organizovaných internátom v mieste sídla
internátu, vykonáva dozor poverený vychovávateľ nad skupinou zloţenou z 25 ţiakov.
Vychovávateľ poverený dozorom je povinný dbať na platné dopravné predpisy.
4. Pri pracovnej činnosti musia byť ţiaci náleţite poučení o dodrţiavaní ochrany a
bezpečnosti pri práci.
5. Vychovávatelia ukladajú ţiakom práce a sluţby v prospech celku a pri svojpomocnom
zlepšovaní ţivotného prostredia, ktoré musia byť v súlade s právnymi predpismi o
pracovných podmienkach mladistvých.
6. Ţiaka nemoţno poveriť nebezpečnou a jeho veku neprimeranou prácou, ţiaci nesmú
pracovať so ţieravinami a inými zdraviu škodlivými látkami.
7. Pri individuálnych vychádzkach ţiakov sa pedagogický dozor nevykonáva.
8. Pri ochorení ţiaka, ktoré na odporúčanie lekára vyţaduje domáce liečenie, je ţiak
povinný opustiť ŠI v deň vypísania PN. Ak jeho zdravotný stav nedovoľuje samostatné
cestovanie, oznámi ŠI túto skutočnosť rodičom, ktorí si pre ţiaka prídu osobne. Ak je
ţiak hospitalizovaný, vyrozumie ŠI o tom ihneď rodičov ţiaka resp. zákonného zástupcu.
9. Ak sa ţiak nemôţe zúčastniť vyučovania z akýchkoľvek dôvodov oznámi to
sluţbukonajúcemu vychovávateľovi.
10. Chorý ţiak, ktorý odchádza na domáce liečenie, je povinný ohlásiť túto skutočnosť
sluţbukonajúcemu vychovávateľovi. Chorí ţiaci, leţiaci v ŠI sú povinní dodrţiavať
liečebný reţim: pravidelne uţívať predpísané lieky, zdrţiavať sa na lôţku.
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11. U kaţdého ţiaka sa poţaduje dodrţiavanie osobnej hygieny a primerané oblečenie najmä
v zimnom období.

IV. ZÁSADY SVOJPOMOCNEJ ČINNOSTI
1. Na svojpomocnej činnosti sa podieľajú všetci ţiaci ubytovaní v ŠI. Od účasti na nej
oslobodí zo závaţných, najmä zdravotných alebo výchovných dôvodov ţiaka vedúci
VMV.
2. Pri svojpomocnej činnosti ţiaci :
- dodrţiavajú predpisy a pokyny o bezpečnosti, hygiene a ochrane zdravia pri práci
a zachovávajú určené pracovné postupy
- upratujú izby a určený priestor okolia ŠI
- podľa druhu práce pouţívajú potrebné osobné ochranné pracovné prostriedky
- uplatňujú hospodárny vzťah k spoločnému majetku (šetria zariadenia, pracovné
prostriedky, ochranné pomôcky a pod.)
3. Ţiaci nesmú vykonávať práce náročné na dodrţiavanie bezpečnostných predpisov spojené
so zvýšeným rizikom úrazu (čistenie a upratovanie spojené s pouţívaním dezinfekčných
prostriedkov, čistenie okien, osvetľovacích zariadení, sociálnych zariadení, veľké
upratovanie a pod.)
4. Upratovanie a čistenie ostatných spoločných priestorov, veľké upratovanie a upratovanie
náročné na dodrţiavanie bezpečnostných predpisov zabezpečí vedenie ŠI vlastnými
prevádzkovými zamestnancami.
5. Vedúci VMV:
- zabezpečí svojpomocnú činnosť ţiakov so zreteľom na ich vekové a fyziologické
osobitosti a oboznámenie ţiakov s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci, činnostiach a pobyte ţiakov v ŠI
- zabezpečí pre jednotlivé izby ochranné pomôcky, prostriedky na čistenie
- určí primeraný čas na svojpomocnú činnosť ţiakov v ŠI tak, aby nenarúšal čas
vyhradený na odpočinok, prípravu na vyučovanie, VV a ZČ
- zabezpečí pravidelnú kontrolu a hodnotenie čistoty a poriadku izieb, určených častí ŠI,
ako aj ochranných pomôcok a pracovných prostriedkov
- vymedzí povinnosti upratovačiek a ostatných prevádzkových zamestnancov v ŠI.
V. OSOBNÉ VOĽNO A INDIVIDUÁLNE VYCHÁDZKY ŢIAKOV
1.

2.
3.

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa, kaţdý ţiak má právo na osobné voľno, v ktorom
sa môţe sebarealizovať, môţe sa podľa vlastného presvedčenia venovať svojim záujmom,
športu, kultúre, hudbe, alebo iným činnostiam.
Osobné voľno ţiakov sa stanovuje individuálne po konzultáciách s trénermi futbalových
druţstiev v rozsahu minimálne 2 hodiny.
Vychádzky povoľuje sluţbukonajúci vychovávateľ individuálne na základe priepustky.
Vychádzky mimo Ruţomberka sa povoľujú iba zo závaţných dôvodov a v odôvodnených
prípadoch.
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4.

5.

6.

7.

Ţiak pri odchode na individuálnu vychádzku si musí dať podpísať záznam, na ktorom
sa vyznačí čas a príslušný skupinový vychovávateľ túto skutočnosť potvrdí svojim
podpisom. Pri príchode z individuálnej vychádzky sa hlási u sluţbukonajúceho
vychovávateľa.
Ţiaci sú povinní opustiť ŠI vţdy v piatok po ukončení vyučovania, okrem ţiakov, ktorým
vzniká povinnosť reprezentácie MFK a.s. Ruţomberok. Ţiaci môţu byť ubytovaní v ŠI aj
počas dní pracovného pokoja, sviatkov a prázdnin len v odôvodnených prípadoch
(reprezentácia školy, MFK Ruţomberok) na základe súhlasu riaditeľa školy.
Do ŠI je ţiak povinný prísť v nedeľu do 21,00 hod. a ohlásiť svoj príchod
sluţbukonajúcemu vychovávateľovi. Neskorší nástup je moţný v odôvodnených
prípadoch (pravidelný príchod resp. meškanie spoja). Príchod je moţný aj v pondelok tak,
aby bol zabezpečený včasný nástup na vyučovanie.
Prípadné nenastúpenie do ŠI (napr. rodinné dôvody, PN) oznámi telefonicky ţiak
sluţbukonajúcemu vychovávateľovi (rodič resp. zákonný zástupca ţiaka).

OSOBNÉ VOĽNO ŢIAKOV
Bez záznamu o neprítomnosti v ŠI platí pre všetkých od :
14,00 do 16,30 hod.
18,00 do 19,00 hod.
v stredu do 19,30 hod.
VI. ŢIACKA SAMOSPRÁVA
Vedúci úseku VMV umoţní jej ustanovenie. Je spolutvorcom záujmovej činnosti
školského internátu. Vedie sústavný dialóg s vedením úseku VMV. Vzťah ţiackej samosprávy
a zamestnancov úseku VMV je partnerský.
VII. HYGIENICKÉ OPATRENIA

-

Ţiaci sú povinní :
starať sa o svoje prostredie v ŠI
udrţiavať svoje osobné veci v čistote a poriadku
udrţiavať osobnú hygienu a starať sa o osobný vzhľad, ktorý musí byť primeraný dobe
a miestu, kde sa ţiak zdrţuje
dodrţiavať protiepidemiologické zásady a opatrenia.

VIII. STRAVOVANIE ŢIAKOV
Stravovanie pre ţiakov je zabezpečené v jedálni SOŠP, lístky na stravu si ţiaci zakúpia
v jedálni školy u vedúcej. Ţiaci majú k dispozícii školský bufet a na kaţdom poschodí
kuchynskú linku na ohrev a prípravu jednoduchých jedál.
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IX. REŢIM DŇA
Je vypracovaný na špecifické podmienky ţiakov (účasť na športovej príprave, tréningoch,
reprezentácia školy a športových klubov) a je súčasťou tohto ŠP ŠI.

X. NÁVŠTEVY RODIČOV
Sú povolené aj na izbách ţiakov mimo nočného kľudu.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. T ento školský poriadok je platný a záväzný pre všetkých ubytovaných ţiakov ako aj pre iné
osoby vstupujúce do objektu ŠI.
2. Školský poriadok školského internátu nadobúda platnosť dňom 01.07.2013.

V Ruţomberku dňa 27.05.2013

Vypracoval: Mgr. Dušan Callo
vedúci VMV

Schválil: Mgr. Vladimír Pančík
riaditeľ školy

S T R E D N Á O D B O R N Á Š K O L A P O L Y T E C H N I C K Á,
SLÁDKOVIČOVA ULICA 104 , RUŽOMBEROK

REŽIM DŇA

06,00
06,30
07,10 - 13,25
13,25 - 14,15
14,15 - 16,30
16,30 - 18,00
18,00 - 19,00
19,00 - 21,00
21,00 - 21,15
21,15 - 22,00
22,00

Budíček (praktické vyučovanie, športová príprava )
Budíček ostatní ţiaci, ranná hygiena, upratovanie izieb
Teoretické a praktické vyučovanie (odchod zo ŠI 7,00 h)
Osobné voľno
Osobné voľno, individuálna a krúţková činnosť, športová príprava
Doporučené štúdium
Osobné voľno (v stredu do 19,30 h)
Individuálne štúdium, individuálna činnosť, krúţková činnosť, výchovnovzdelávacia činnosť, sledovanie TV
Večerná kontrola stavu ţiakov
Upratovanie izieb, spoločensky uţitočná práca , osobná hygiena
Večierka

Ţiaci ktorí absolvujú tréningy resp. zápasy v čase doporučeného štúdia toto absolvujú v čase
individuálneho štúdia.
Zmenu stanoveného denného programu môţe povoliť výlučne vedúci VMV, ak
vychovávateľ poţiada o zmenu do týţdenného programu.

V Ruţomberku dňa 27.05.2013

Vypracoval: Mgr. Dušan C a l l o
vedúci VMV

Schválil: Mgr. Vladimír Pančík
riaditeľ školy

