
Špeciálna základná škola s materskou školou internátna 

Kúpeľná 97, Liptovský Ján 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VNÚTORNÝ PORIADOK 

ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU 
PRI ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE 

S MATERSKOU ŠKOLOU INTERNÁTNOU 

LIPTOVSKÝ JÁN 

 

 

 

 

 
 

Vypracovala:  



OBSAH 
  

Článok I.                                 Základné ustanovenia 

Článok II.                                Denný režim v internáte 

Článok III.                              Prijímanie, prepúšťanie a vylúčenie z internátu 

Článok IV.                            Vybavenie žiaka do internátu a pokyny pre zákonného     

      zástupcu 

Článok V.                                Ochrana zdravia a bezpečnosť žiakov 

Článok V.                                Práva žiaka a rodiča/ zákonného zástupcu 

Článok VII.                             Povinnosti žiaka a rodiča/ zákonného zástupcu 

Článok VIII.                            Pravidlá správania sa v internáte 

Článok IX.                              Výchovné opatrenia. 

Článok X..                              Ochrana majetku 

Článok XI.                              Opatrenia pre prípad mimoriadnych udalostí a havárií 

Článok XII.                             Záverečné ustanovenie 

  

  



Článok I. 

Základné  ustanovenia 

  

a) Školský internát je zriadený ako súčasť Špeciálnej základnej školy s materskou školou 

internátnou Liptovský Ján 

b) Školský internát (ďalej len ŠI) je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje 

ubytovaným žiakom výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, 

ubytovanie a stravovanie. 

c) Cieľom vnútorného poriadku je zabezpečenie zákonného chodu školského internátu, 

uskutočnenie nerušeného priebehu výchovno-vzdelávacej práce, zorganizovania 

spoločenského internátneho života žiakov.  

d) Vnútorný poriadok sa vzťahuje na každého žiaka počas pobytu v školskom internáte.  

e) Na začiatku školského roka vychovávateľ oboznámi s vnútorným poriadkom školského 

internátu zákonných zástupcov a žiakov vo svojej výchovnej skupine.  

f) Za riadenie školského internátu zodpovedá riaditeľ Špeciálnej základnej školy 

s materskou školou internátnou, Kúpeľná 97, Liptovský Ján 

g) Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú vychovávatelia podľa výchovného 

programu ŠI v čase mimo vyučovania primerane postihnutiu, veku, záujmom, 

individuálnym potrebám a schopnostiam detí a žiakov. 

h) Prevádzku a vnútorný režim ŠI zabezpečujú vychovávatelia, pomocní vychovávatelia 

a pomocní vychovávatelia vykonávajúci nočnú prácu 

i)  Školský internát svojím výchovným programom nadväzuje na výchovno-vzdelávaciu 

činnosť školy v čase mimo vyučovania a úzko spolupracuje s rodinou dieťaťa alebo 

žiaka. 

j) Výchovná činnosť sa riadi týždenným plánom, do ktorého vychovávateľ zaraďuje 

činnosti a úlohy vyplývajúce z výchovného programu 

k) Riaditeľ školy, ktorej je školský internát súčasťou, môže po predložení dokladu, že je 

zákonný zástupca žiaka poberateľom dávky v hmotnej núdzi  a príspevkov k dávke 

v hmotnej núdzi  rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov spojených z ubytovaním. 

  

Článok II. 

Denný režim v internáte 

  

l) Nástup do internátu je v nedeľu od  14,00 h. do 17,00 h. alebo v pondelok od  6,00 h. 

do  7, 30 h. 

m) Odchod z internátu  je v piatok do 15,00 h. 

n) Návštevné hodiny na internáte: iba po individuálnom dohovore s vychovávateľom 

a vedúcim výchovy. 

o) Miesto pre návštevy sa nachádza na prízemí pri vstupe do budovy školy alebo internátu. 

Do iných priestorov sa vstup cudzím osobám v internáte/ škole nepovoľuje.  

p) Stravovanie sa uskutočňuje v školskej jedálni. 

q) Stolovanie žiakov zabezpečujú službukonajúci vychovávatelia, ktorí zabezpečujú, 

kontrolujú a organizujú podávanie jedál, zodpovedajú za kultúru stolovania, za čistotu 

v priestoroch jedálne a vykonávajú dozor nad deťmi. Vychovávatelia dohliadajú na to, 

aby deti v jeho výchovnej skupine mali stravu včas, teplú a v predpísanom množstve. 

  

Článok III. 

Prijímanie, prepúšťanie a vylúčenie detí zo ŠI 

  

r) O prijatí rozhoduje riaditeľ SŠI na základe žiadosti o ubytovanie. O ubytovanie na ďalší 

- nasledujúci školský rok zvyčajne žiada zákonný zástupca žiaka do konca júna 

predchádzajúceho školského roka. 

s) Prijatie do ŠI platí len na jeden školský rok. O prijatí je žiadateľ (zákonný zástupca) 

písomne informovaný rozhodnutím riaditeľa o prijatí do ŠI. 



t) Kritériá prijatia do ŠI: 

• Prednostne sú prijímané do ŠI deti, ktorých zákonný zástupca doručil riaditeľovi 

školy  prihlášku do ŠI  do 2. septembra daného školského roka. 

• Prednostne sa prijímajú žiaci nižších ročníkov var. A a žiaci var. B,C. 

• Žiak, u ktorého je diagnostikovaná ťažká porucha správania alebo psychiatrická 

porucha môže byť prijatý z dôvodu možného ohrozenia zdravia a bezpečnosti dieťaťa 

alebo ostatných detí najprv len na skúšobnú dobu v trvaní 2 týždňov a to len po dohode 

pedagogickej rady školy  

• Žiak, ktorý vyžaduje celodennú asistenciu môže byť prijatý iba v prípade dostupnej 

pracovnej sily (dostatok pomocných vychovávateľov). 

• V priebehu roka bude možné prijať žiaka len v prípade voľného miesta. 

 

 

 

Riaditeľ prepustí žiaka zo ŠI ak: 

• o to písomne požiada zákonný zástupca žiaka, 

• prestal byť žiakom Špeciálnej základnej školy s materskou školou internátnou, 

• zákonný zástupca žiaka s platením príspevku na úhradu  nákladov na ubytovanie mešká 

viac ako jeden mesiac, 

Riaditeľ môže za závažné porušenie Školského poriadku ŠI žiaka zo ŠI vylúčiť 

Riaditeľ má právomoc: 

a. obmedziť návštevu, ak narúša výchovný proces 

b. prevziať do úschovy veci, predmety, ktorých používanie sa deťom nepovoľuje, 

alebo ohrozujú zdravie a bezpečnosť 

c. zakázať výstrednosti v obliekaní, v účese, v kozmetike 

  

Článok IV. 

Vybavenie žiaka do internátu 

a pokyny pre zákonného zástupcu 

        

21. Ak žiak užíva lieky, zákonný zástupca ich odovzdá vychovávateľke alebo zdravotnej sestre. 

a) Ak nemôže prísť rodič, iná osoba musí mať vystavené zákonným zástupcom 

splnomocnenie na prevzatie žiaka.   

b) Pri nástupe na ŠI zákonný zástupca žiaka odovzdá hygienické potreby pre žiaka 

službukonajúcej vychovávateľke .   

c) Detí , ktoré budú prichádzať na internát a odchádzať z internátu samé, musia mať 

podpísané od rodiča Prehlásenie o dochádzke  žiaka do internátu s vyznačením 

odchodu. 

d)  Odhlásiť sa zo stravy je potrebné 24 hodín vopred. Odhlasovanie sa realizuje u vedúcej 

školskej jedálne alebo denného vychovávateľa. Vo výnimočných prípadoch je možné 

odhlásiť sa zo stravy do 7,30 hod. príslušného dňa u vedúcej školskej jedálne okrem 

sviatkov a víkendov. 

e) Žiaci do školského internátu nesmú doniesť cenné veci. V prípade ich straty alebo 

odcudzenia školský internát neberie na seba zodpovednosť. 

f) Rodičia v hmotnej núdzi prinesú potvrdenie o z Úradu práce na zníženie poplatkov za 

ubytovanie a stravovanie žiaka a odovzdajú ho sociálnej pracovníčke. 

g) Ak zákonný zástupca dá žiakovi vreckové na týždeň, odovzdá ho vychovávateľke, 

alebo učiteľke. 

h) Bielizeň, šatstvo, obuv a uteráky žiakom je potrebné viditeľne označiť, inak školské 

zariadenie nezodpovedá za ich stratu. 

i) Žiak nesmie používať mobilný telefón. 

 

 

 

  



Zákonný zástupca zabezpečí vybavenie žiaka do internátu: 

Oblečenie – zoznam potrieb sa posiela zákonným zástupcom vždy pred začiatkom školského 

roka 

hygienické potreby – zoznam potrieb sa posiela zákonným zástupcom vždy pred začiatkom 

školského roka 

Ak žiak nebude mať potrebné vybavenie do internátu nebude službukonajúcim 

vychovávateľom na internát prijatý! 

  

Článok V. 

Ochrana zdravia a bezpečnosť  žiakov 

  

a) Počas dopoludňajších hodín cez pracovný týždeň zdravotnú službu vykonáva podľa 

pracovnej náplne (ranný filter,  starostlivosť o choré detí a zabezpečenie prevzatia 

chorého žiaka rodičom, preventívne programy a pod ) zdravotná sestra a v prípade 

výskytu zdravotného problému v poobedňajších hodinách po 14:45 hod. a cez víkendy 

telefonicky kontaktujú zdravotnú sestru službukonajúci vychovávatelia.  

b) Chorý žiak  sa do príchodu rodičov zdržiava na izolačke. Zdravotná sestra podrobne 

informuje všetkých zainteresovaných o zdravotnom stave a priebehu ochorenia dieťaťa 

a zapisuje daný stav do zošita o zdravotnom stave detí. 

c) Internát môže navštevovať iba žiak, ktorý je zdravotne spôsobilý, neprejavuje príznaky 

akútneho ochorenia, nemá nariadenú karanténu a pod 

d) Ak si nemôže prísť pre žiaka rodič, iná osoba musí mať vystavené zákonným zástupcom 

splnomocnenie na prevzatie dieťaťa. 

e) Hygienu detí a bežný poriadok v izbách  zabezpečujú denní a noční vychovávatelia 

(osobná hygiena detí, kúpanie, česanie vlasov, poriadku v osobných veciach detí, 

v izbách a pod). 

f) Hygienické potreby pre detí zabezpečujú rodičia. 

g) Počas  stolovania dodržiavajú tieto zásady: 

h) Žiaci do jedálne prichádzajú prezutí a po vykonaní osobnej hygieny rúk, ktorú 

zabezpečujú vyučujúci a vychovávatelia. 

i)  Žiaci stolujú na určenom mieste podľa stolovacieho poriadku jednotlivých výchovných 

skupín 

j) Polievku a nápoje žiakom rozdeľujú vychovávateľky. 

k) Použité taniere a príbory odkladajú na určené odkladacie miesto- službukonajúci žiak. 

l) Stravovacia komisia  (zdravotná sestra, učiteľka, vychovávateľka) vykonáva kontrolu 

kvality a množstva jedál, zabezpečenie hygienických požiadaviek a kultúry stolovania. 

Zistené nedostatky rieši v spolupráci s vedením školy. 

m) V prípade ochorenia alebo úrazu personál zariadenia ihneď informuje zákonného 

zástupcu, vedúceho výchovy a riaditeľa a podľa závažnosti zabezpečí lekársku alebo 

rýchlu zdravotnú pomoc. Žiaka izoluje od ostatných detí a zabezpečí mu stály dozor až 

do príchodu zákonného zástupcu alebo lekárskej služby. 

n) K zabezpečeniu rýchlej zdravotníckej pomoci sú  v priestore školy a internátu na 

viditeľnom mieste dôležité telefónne čísla. 

o) Na hromadné akcie musí byť vopred zabezpečený písomný súhlas rodiča s akciou 

„Návrh na hromadnú akciu“, ktorý  sa predkladá na schválenie riaditeľovi školy. 

  

Článok VI. 

Práva žiaka a rodiča/zákonného zástupcu 

 Žiak má právo: 

• používať pridelenú miestnosť a príslušenstvo 

• využívať zariadenie internátu určené pre žiakov 

• na poskytnutie prvej pomoci a zabezpečenie nevyhnutného lekárskeho ošetrenia 

• zúčastňovať sa na akciách kultúrno – výchovných, spoločenských, športových 

• zúčastňovať sa na záujmovej činnosti a výchovných podujatiach poriadených 

internátom, školou 



• prijímať povolené návštevy vo vyhradených priestoroch, v určenom čase 

vychovávateľom, vedúcim VMV 

• obracať sa so svojimi žiadosťami a sťažnosťami na vychovávateľa alebo riaditeľa 

zariadenia a byť oboznámený s výsledkom prešetrenia 

• byť hodnotený a odmenený podľa systému pochvál a odmien, ktorý je súčasťou 

školského poriadku zariadenia. 

• Žiak má právo v primeraných podmienkach sa pripravovať na vyučovanie, na plnenie      

            školských povinností. 

• Žiak má právo na ochranu pred telesným, alebo duševným násilím, urážaním,  

            zneužívaním, zanedbávaním, alebo nedbanlivým  zaobchádzaním, trýznením. 

• Žiak má právo na svoju česť a povesť. 

• Žiak má právo na svoje súkromie v podmienkach školského internátu, korešpondenciu. 

• Žiak má právo na slobodu myslenia, svedomia a slobodu náboženstva. 

• Žiak má práva na ochranu pred všetkými formami  diskriminácie, alebo trestania, ktoré   

             vyplývajú z postavenia, činnosti, vyjadrených názorov, alebo presvedčenia jeho  

            rodičov, zákonných zástupcov, alebo členov rodiny. 

• Žiak má právo na slobodu prejavu, pričom sa jeho názorom – najmä tým, ktoré sa  

            dotýkajú jeho osoby – musí venovať patričnú pozornosť Pri tom však musia byť  

            rešpektované práva a povesť iných, chránený verejný poriadok, verejné zdravie  

            a morálka. 

• Disciplína v školskom internáte sa zabezpečuje zlučiteľným spôsobom s ľudskou  

            dôstojnosťou žiakov. Telesné tresty sa vylučujú. 

• Žiak má právo na odpočinok a voľný čas. 

• Žiak má právo na ochranu pred narkotikami, drogami, alkoholom, psychotropnými  

            látkami a fajčením. 

• Ak je žiak podozrivý zo spáchania trestného činu, je nutné okamžite a priamo  

             informovať jeho rodičov alebo zákonných zástupcov. 

• Žiak má právo na to, aby sa všetci zamestnanci voči nemu správali slušne. 

• Žiak má s akoukoľvek otázkou, prosbou sa obrátiť na svojho vychovávateľa, respektíve  

            vedúcim VMV. 

 

  

Zákonný zástupca má právo 

• oboznámiť sa s výchovným programom ŠI a školským poriadkom ŠI 

• byť informovaný o správaní sa svojho dieťaťa a jeho pôsobení v ŠI 

• byť informovaný o výchovných opatreniach 

• byť informovaný o zdravotných problémoch svojho dieťaťa 

• navštíviť svoje dieťa v ŠI po predchádzajúcom oznámení, resp. dohode 

s vychovávateľkou, riaditeľom pri dodržaní podmienok ustanovených v školskom 

poriadku 

  

Článok VII. 

Povinnosti žiaka a rodiča/zákonného zástupcu 

Žiak je povinný: 

•  dodržiavať ustanovenia vnútorného poriadku internátu a pokyny vychovávateľov 

a ostatných zamestnancov 

• šetriť zariadenie internátu, energiu, vodu 

• udržiavať v poriadku a čistote svoje veci, izbu, spoločenské priestory 

• vykonávať samoobslužné činnosti,  pomáhať pri udržiavaní čistoty okolia ŠI a iných 

činnostiach podľa pokynov vedenia ŠI alebo poverených zamestnancov 

• dodržiavať pravidla bezpečnosti a ochrany zdravia a protipožiarne predpisy 

• okamžite hlásiť zistené chyby na zariadení budovy internátu vychovávateľke alebo 

riaditeľovi 

• dodržiavať zásady tolerancie, dobrého spolunažívania a slušného správania, 

• zdvorilo vystupovať voči zamestnancom ŠI a iným osobám pohybujúcim sa v ŠI 



• Žiak je povinný spĺňať svoje povinnosti voči škole – príprava na vyučovanie, písanie 

domácich úloh 

• Žiak je povinný navštevovať záujmové krúžky, ktoré si sám vybral počas celého 

školského roka 

• Žiak je povinný dodržiavať vnútorný poriadok školského internátu 

• V zmysle § čl.32 Dohovoru o právach dieťaťa sú žiaci povinní vykonávať úlohy 

súvisiace s udržiavaním svojho životného prostredia, udržiavať izbu v čistote 

a poriadku, svoje osobné veci mať vždy v čistote a poriadku, prezúvať sa pri vchode do 

budovy, obuv odkladať do botníkov 

• Žiaci sú povinní plniť úlohy súvisiace s čistotou a estetikou životného prostredia okolia 

školského internátu 

• Žiaci nesmú používať, prechovávať pre seba alebo iného obstarávať drogy, výbušniny, 

zbrane, psychotropné látky, alkohol, cigarety, jedy a to tak v školskom internáte, ako aj 

mimo školského internátu. Nedodržiavanie tohto ustanovenia je považované za hrubé 

porušenie vnútorného internátneho poriadku. Prechovávanie drog a psychotropných 

látok, ich obstarávanie a užívanie má charakter trestného činu podľa § 171 Trestného 

zákona 

• Žiaci vo vzájomnom vzťahu nesmú využívať vydieranie a útlak (tzv. šikana). Takéto 

konanie napĺňa skutkové podstaty trestných činov, a má za následok vylúčenie zo 

školského internátu 

• Žiaci sa musia medzi sebou slušne správať (pozdraviť sa, nepoužívať vulgárne slová), 

takisto voči zamestnancom a starším 

• 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 prejavu neúcta k človeku a násilie 

• Žiak resp. zákonný zástupca je povinný uhradiť škodu, ktorú žiak spôsobil v školskom 

internáte resp. dať do pôvodného stavu 

• V budove školského internátu a okolí školského internátu je prísne zakázané fajčiť 

(zákon NR SR č.465/2005 Z.z.) 

• Žiak je povinný osvojiť si a dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia, s ktorými 

ho oboznámi vychovávateľ na začiatku školského roka. Žiak osvojenie si týchto zásad 

potvrdí svojím podpisom 

•  

 Zákonný zástupca je povinný 

• realizovať úhradu príspevku za pobyt v riadne stanovených termínoch. 

• pravidelne uhrádzať poplatky za ubytovanie vopred do 25. dňa v kalendárnom mesiaci. 

vyplniť,  oboznámiť sa a svojim podpisom vyjadriť svoj súhlas/ nesúhlas s obsahom 

povinnej dokumentácie 

• podpísať vyhlásenie o tom, či bude dieťa prichádzať a odchádzať z internátu samé alebo 

v sprievode inej osoby 

• ohlásiť neprítomnosť svojho dieťaťa v ŠI za účelom odhlásenia zo stravovania 

• informovať skupinovú vychovávateľku alebo zdravotnú sestru o zdravotnej 

spôsobilosti a zdravotných problémoch svojho dieťaťa a iných dôležitých 

skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na jeho pobyt v ŠI 

• oznámiť vychovávateľovi, zdravotnej sestre ak dieťa užíva lieky a odovzdať ich 

zdravotnej sestre, oznámiť ak dieťa trpí na alergie 

• oznámiť riaditeľovi pri predkladaní žiadosti o prijatie do ŠI  ak trpí dieťa na chorobu, 

ktorá vyžaduje zvláštnu pozornosť 

• pripraviť dieťa na týždenný pobyt a vybaviť ho potrebnými hygienickými potrebami, 

ošatením, obutím 

• šatstvo a obuv, ktoré si žiak prinesie do internátu musí viditeľne označiť, odovzdať 

službukonajúcej vychovávateľke 

• nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne spôsobilo svojim konaním (§144 ods.7 písm . e) 

zákona č. 245/2008 Z.z.) 

• okamžite po oznámení  jeho ochorenia si prísť prevziať dieťa do domáceho liečenia. 



  

Článok VIII. 

Pravidlá správania sa v ŠI 

Žiakom sa nepovoľuje: 

• fajčiť, užívať žuvací tabak, piť alkoholické a energetické nápoje, používať alebo 

prechovávať zdraviu škodlivé látky – drogy, 

• akýmkoľvek spôsobom ohrozovať, šikanovať, fyzicky a psychicky týrať ostatné deti 

• neslušne sa správať k vychovávateľom a k inému personálu (nadávky, urážky, fyzické 

útoky) 

• používať vlastné elektrické spotrebiče a zasahovať do inštalácie  akéhokoľvek druhu   

• používať ostré hygienické pomôcky (žiletky, holiace strojčeky)  

• výstredné oblečenie a výstredné maľovanie sa 

• opúšťať izbu po stanovenej večierke 

• svojvoľné premiestňovať inventár internátu  

• svojvoľne opúšťať objekt internátu 

• prechovávať cenné predmety a peniaze prevyšujúce sumu 2 € 

• prísne sa zakazuje používať mobilný telefón a nahrávať alebo fotiť personál školy 

  

Článok IX. 

Výchovné opatrenia 

Pochvaly a iné ocenenia                                          

Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinnosti, za významný prejav aktivity a iniciatívy, za 

statočný čin, môže sa žiakovi udeliť pochvala: 

• ústna pochvala od vychovávateľa 

• ústna pochvala od vychovávateľa pred výchovnou skupinou 

• ústna pochvala od vychovávateľa pred zhromaždením žiakov - komunita 

• ústna pochvala od riaditeľa školy pred výchovnou skupinou 

• ústna pochvala od riaditeľa školy pred zhromaždením žiakov – komunita 

• písomná pochvala od riaditeľa školy 

• vecná odmena udelená VMV 

• zmiernenie alebo odpustenie výchovného opatrenia 

  

Opatrenia na posilnenie disciplíny 

 Ak žiak poruší školský poriadok internátu, môžu sa mu podľa závažnosti previnenia uložiť 

niektoré z týchto výchovných opatrení: 

• napomenutie od vychovávateľa 

za nedodržiavanie hygieny, neudržiavanie čistoty,  za rušenie nočného kľudu, za nevhodné 

správanie, za neplnenie si povinností a pod 

• pokarhanie od vychovávateľa 

za opakované napomenutia alebo vážne porušovanie poriadku, za zvlášť hrubé a nevhodné a 

netolerantné správanie, za odchod z ŠI bez súhlasu vychovávateľa, a pod 

•  pokarhanie od riaditeľa školy 

pri opakovanom porušovaní Školského poriadku ŠI po predchádzajúcom pokarhaní, alebo pri 

závažnom porušení poriadku 

hh) vylúčenie z internátu 

za závažné porušenie školského poriadku ŠI, pri preukázanej krádeži, pri konzumácii 

alkoholu alebo iných návykových látok v ŠI alebo pri príchode do ŠI pod ich vplyvom,  za 

nedovolené opustenie ŠI, za vedomé poškodenie majetku ŠI,  za zvlášť hrubé správanie, za 

preukázané klamstvá a podvody a pod 

                                                                                    

Článok X.      

Ochrana majetku 

  

a) Dieťa   šetrí školský majetok. Ak žiak úmyselne alebo z nedbalosti poškodí školský 

majetok, jeho rodičia alebo zákonný zástupca sú povinní túto škodu nahradiť 



b) Žiak   je povinný oznámiť ihneď službukonajúcemu vychovávateľovi stratu svojich 

osobných vecí 

c) Nájdené veci je dieťa  povinné  odovzdať vychovávateľovi. 

d) Škody, ktoré spôsobí dieťa  krádežou, úmyselným poškodením alebo zničením veci je 

povinný jeho zákonný zástupca uhradiť 

e) Školské zariadenie  nezodpovedá za stratu alebo poškodenie mobilného telefónu 

a iných audiovizuálnych zariadení (smart hodinky, MP3, fotoaparát, kamera, digitálne 

hry a pod.), za cenné veci, značkové oblečenie a väčšie sumy peňazí , ktoré  nenahlásilo 

pri príchode službukonajúcemu vychovávateľovi. 

f) Žiakovi nie je povolené manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a 

majetok školy (napr. hasiace prístroje) 

g) Dieťa v ŠI chráni školský areál, neničí prírodniny, neskracuje si cestu cez trávnik a plot 

  

Článok XI. 

Oparenia pre prípad mimoriadnych udalostí a havárií 

  

a) V prípade nebezpečenstva musia zamestnanci i žiaci rýchlo a čo najbezpečnejšie 

opustiť priestory budov. Únikové cesty a núdzové východy vedú čo najkratšou cestou 

na voľné priestranstvo alebo do bezpečnostného priestoru. 

b) Určené únikové cesty a núdzové východy sú označené značkami, trvalo a zreteľne 

čitateľné. V budovách sú označené požiarno-evakuačné plány, únikové cesty a je 

stanovená protipožiarna hliadka. 

c) Škola má zabezpečený dostatok hasiacich prístrojov v zmysle platnej legislatívy. 

Hasiace prístroje sú na určených miestach. Zamestnanci školy sú zodpovední za 

dodržiavanie predpisov PO. 

d) Mimoriadne udalosti a havárie je nutné neodkladne hlásiť vedeniu školy. 

e) Zoznam najdôležitejších inštitúcií, vrátane telefónnych čísel tiesňových volaní 

v prípade mimoriadnych situácií  sa nachádza v priestoroch chodieb jednotlivých budov 

  

Rýchla lekárska služba             155 

Tiesňová lienka prvej pomoci             112 

Polícia             158 

Hasičský a záchranný zbor             150 

  

Článok  XII. 

Záverečné ustanovenia 

  

a) Zmeny a doplnky školského poriadku vydáva riaditeľ školy po prerokovaní v 

pedagogickej rade a rade školy. 

b)  Školský poriadok  bol prerokovaný na 

a. zasadnutí pedagogickej rady dňa 30.08.2022. 

b. zasadnutí Rady školy dňa 25.10.2022. 

c) Tento Školský poriadok školského internátu nadobúda platnosť dňom 

19.02.2016,  týmto dňom sa ruší platnosť Školského poriadku školského internátu zo 

dňa 01.02. 2013.  

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Pavol Tomčík    Mgr. Adriána TKÁČOVÁ  

          Vedúci VMV                  Poverená riadením školy 

 

                                                                                        



 


