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 I. 

 Ú v o d  

 
 
 Školský internát Strednej športovej školy, Trieda SNP 104, Košice (ŠI) je 

školské výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl 

celoročnú, nepretržitú výchovno-vzdelávaciu činnosť, ubytovanie a stravovanie. 

Školský internát svojím výchovným programom školského zariadenia 

nadväzuje na výchovno-vzdelávaciu činnosť školy v čase mimo vyučovania a úzko 

spolupracuje s rodinou dieťaťa alebo žiaka. Vytvára podmienky pre uspokojovanie 

individuálnych potrieb a záujmov žiakov prostredníctvom mimoškolských aktivít. 

Školský poriadok školského internátu vychádza zo zákona č. 245/2008 Z.z. 

o výchove a vzdelávaní.   

 

Cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu je :  

 

▪ posilňovanie úcty k ľudským právam a základným hodnotám a tiež k zásadám, 

zakotveným v Charte Spojených národov,  

▪ posilňovanie úcty k rodičom dieťaťa, k svojej vlastnej kultúre, jazyku a 

hodnotám krajiny trvalého pobytu, ako aj krajiny jeho pôvodu a k iným 

civilizáciám,  

▪ príprava žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu 

porozumenia, mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlavia, priateľstva medzi 

všetkými národmi, etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami,  

▪ na posilňovanie úcty k životnému prostrediu,  

▪ žiaci v ŠI budú vychovávaní v duchu mieru, dôstojnosti, znášanlivosti, 

slobody, rovnosti a solidarity.  

▪ vytvárať také prostredie, aby žiaci vyrastali v atmosfére šťastia, lásky a 

porozumenia (Dohovor o právach dieťaťa).  

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠI je realizovaná na základe celoročného 

programu výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorý je primeraný potrebám, veku a 

stupňu vyspelosti žiakov. Zameriava sa najmä na všestrannú pomoc pri príprave 

žiakov na vyučovanie, formovanie ich vzťahu k sebe, vzdelávaniu, sebavýchove a 

voľbe povolania, na rozvíjanie ich nadania, špecifických schopností a tvorivosti a na 

vytváranie podmienok na ich záujmovú činnosť, aktívne využitie voľného času a 

oddych. Organizuje sa na základe dobrovoľnosti žiakov.  

 



II.  

Práva žiakov  

Ubytovaný žiak ŠI má právo :  

 
1. Využívať v plnom rozsahu pridelenú miestnosť (izbu) s príslušenstvom. 

2. Zúčastňovať sa na výchovno-vzdelávacej činnosti a záujmového vzdelávania 

organizovaných ŠI. 

3. Využívať všetky priestory a zariadenia v ŠI slúžiace pre výchovno-vzdelávaciu činnosť pri 

dodržiavaní prevádzkových predpisov, pre to ktoré zariadenie. 

4. Aktívne sa podieľať na živote v ŠI. 

5. Konštituovať samosprávu žiakov, ktorá voči vedeniu ŠI vystupuje ako partner, pokiaľ ide 

o záujmy žiakov. 

6. Podávať návrhy a pripomienky ku všetkým otázkam života v ŠI prostredníctvom 

samosprávy žiakov ŠI. 

7. Prijímať návštevy vo vyhradených priestoroch (vo vestibule SŠŠ) a v čase k tomu určenom 

(14,00 – 20,00 hod.),mimo času určeného na prípravu na vyučovanie a nočného kľudu. 

8. Umiestňovať na izbách vlastné doplnky za predpokladu, že tieto nie sú v rozpore 

s morálkou, právnymi predpismi, nepoškodzuje steny ubytovacej miestnosti, majetok ŠI 

a spolubývajúcich. 

9. Využívať celodenné stravovanie v školskej jedálni. 

10. Používať so súhlasom vychovávateľa a spolubývajúcich vlastný mobilný telefón alebo 

notebook, mimo času určeného na prípravu na vyučovanie a nočného kľudu. 

11. Využívať kuchynku  na prípravu čaju, bezkofeinovej kávy a zohriatie jedla. Využíva 

mikrovlnnú rúru, varič, varnú  kanvicu a chladničku.   

12. Využívať vlastný mobilný telefón a telefonovať v čase od 6.00 hod.  do 21.30 hod. 

13. Na ochranu pred všetkými formami diskriminácie alebo trestania, ktoré vyplývajú 

z postavenia, činnosti, vyjadrovaných názorov alebo presvedčenia jeho rodičov, zákonných 

zástupcov alebo členov rodiny. 

14. Na slobodu prejavu, jeho názorom , ktoré sa dotýkajú jeho osoby, musí byť venovaná 

patričná pozornosť. Pritom musia byť rešpektované práva a povesť iných, chránená národná 

bezpečnosť a verejný poriadok, verejné zdravie a morálka. 

15. Na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva. 

16. Na svoje súkromie v daných podmienkach ŠI, na súkromie svojej rodiny, domova, 

korešpondenciu. Vedenie ŠI je povinné vytvoriť podmienky pre realizáciu tohto práva (napr. 

telefonovanie, doručovanie listov a pod.) 



17. Na ochranu pred telesným a duševným násilím, urážaním, zneužívaním, zanedbávaním 

alebo nedbanlivým zaobchádzaním, trýznením alebo vykorisťovaním. 

18. Disciplína v ŠI sa musí zabezpečovať spôsobom zlučiteľným s ľudskou dôstojnosťou  

žiakov. Telesné tresty sa vylučujú. 

19. Na odpočinok a voľný čas. 

20. Na ochranu pred narkotikami, drogami, alkoholom a psychotropnými látkami. 

21. Na súkromie - v dobe návštev je potrebné rešpektovať súkromie spolubývajúcich, dobu 

štúdia, nočný kľud. Návštevy  z iného poschodia, z inej výchovnej skupiny a rôznych 

pohlaví sa povoľuje iba v čase voľna najneskôr do 20.00 hod. so súhlasom spolubývajúcich 

a najmä výslovným súhlasom vychovávateľa danej výchovnej skupiny.  

22. Na štúdium po večierke vo vyhradených priestoroch (študovne) so súhlasom vychovávateľa.  

23. Na výmenu posteľnej bielizne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.   

Povinnosti žiakov  

 
Ubytovaný žiak ŠI je povinný: 

 
1. Dodržiavať ustanovenia vnútorného poriadku ŠI, režim dňa ŠI, právne, bezpečnostné  

predpisy  a morálku demokratickej spoločnosti, ako aj pokyny všetkých zamestnancov ŠI.  

2. Pravidelne a systematicky sa pripravovať na vyučovanie, dodržiavať čas určený na prípravu 

v režime dňa ŠI alebo v stanovenom náhradnom čase určenom vychovávateľom. 

3. Šetriť zariadenie ŠI, elektrickú energiu, vodu a potraviny. Ak odchádza z bunky ako 

posledný uzatvoriť  okná, vodovodné batérie, vypnúť ventilátory v sociálnych zariadeniach 

a zhasnúť lampy a osvetlenie izby, uzamknúť izbu a odovzdať kľúč na vrátnicu. 

4. Starať sa o zverený inventár. Žiak pri nástupe do ŠI preberá do opatery inventár izby. Pri 

prerušení štúdia na škole, alebo vylúčení z ŠI a na záver školského roka prevzatý inventár 

žiak odovzdá vychovávateľovi v nepoškodenom stave. Každú škodu úmyselnú, alebo 

spôsobenú z nedbanlivosti vyúčtuje vedenie  školy zákonným zástupcom v plnej výške. 

V prípade, že sa vinník škody neurčí, hodnota škody sa úmerne rozdelí k úhrade všetkým 

ubytovaným žiakom. 

5. Bezodkladne hlásiť vychovávateľovi zistené závady na zariadení budovy a inventára. 

6. Zabezpečiť svoje osobné veci tak, aby tým zamedzil ich odcudzeniu alebo poškodeniu. 

7. V zmysle č.32 Dohovoru o právach dieťaťa sú žiaci povinní vykonávať úlohy súvisiace 

s udržiavaním svojho životného prostredia, udržiavať obývaciu izbu v čistote a poriadku. 

Svoje osobné veci mať vždy v čistote a poriadku, v priestoroch ŠI sa pohybovať 

v prezuvkách,  pracovné oblečenie a obuv odkladať na vyhradené miesto. 

8. Pri preberaní kľúčov od izieb preukázať sa osobným preukazom. To isté platí aj pri 

preberaní cennej pošty a balíkov.  

9. Sprístupniť izbu pre kontrolu inventára, BOZP a OPP, hygieny a celkovej kontroly vedeniu 

ŠI. 

10. Plniť úlohy súvisiace s čistotou a estetikou životného prostredia okolia ŠI. 

11. Zaevidovať sa u službukonajúceho vychovávateľa (m. č. 409/ŠI) do 08.00 hod. v prípade, ak 

zostáva v internáte z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu. Ak zdravotné problémy 

pretrvávajú, je povinný odísť domov. 

12. V prípade predčasného odchodu zo ŠI (okrem pravidelných odchodov k rodičom) odhlásiť 

sa zo stravy a čas odchodu oznámiť službukonajúcemu vychovávateľovi.  

13. Pri každom opustení ŠI, so súhlasom vychovávateľa, odovzdať podpísanú vychádzkovú 

knižku vychovávateľovi. Po príchode z vychádzky prevziať si vychádzkovú knižku.  

14. Po príchode z návštevy rodičov do ŠI potvrdiť príchod zápisom u službukonajúceho 

vychovávateľa do knihy nedeľných príchodov do ŠI  . 

15. Dodržiavať čas priepustiek, resp. čas návratu z osobného voľna, z rôznych podujatí, návštev 

a pod. Pobyt inde, ako je vyznačený na priepustke, je vážne porušenie vnútorného poriadku. 

16. Byť primerane ustrojení tak, aby neporušoval morálku. 

17. Vykonávať pomocné služby  na poschodiach, spoločenských miestnostiach a pod. 



18. V prípade nemoci ohlásiť nemoc vychovávateľovi a na základe posúdenia zdravotného 

stavu je žiak premiestnený do domáceho liečenia, alebo na izolačnú miestnosť ŠI. 

19. Oznámiť do 24 hod. na riaditeľstve ŠI ak žiak ochorie doma, alebo sa stane iná mimoriadna 

udalosť, pre ktorú sa nemôže vrátiť do ŠI. 

20. Osobne si prevziať čip na stravovanie u stravovacej referentky a jeho prípadnú  stratu, alebo 

odcudzenie  ihneď hlásiť. Stratené čipy sa nenahrádzajú, musia sa zakúpiť nové. 

21. V stanovenom termíne ( vždy do 15.dňa predchádzajúceho mesiaca) uhradiť náklady na 

ubytovanie a stravu.  

22. Dodržiavať prípravu na vyučovanie  a to :   odpoludňajší  od 16,00 hod.  do 18,00 hod. 

                                                             večerný          od 20,00 hod.  do 21,00 hod. 

23. Dodržiavať nočný kľud od 22,00 hod. do 6.00 hod. 

24. Dodržať odchod  zo ŠI k rodičom: v piatok do 15,00 hod.(ak nemá súhlas zotrvať v ŠI cez 

víkend). Pred odchodom zo ŠI zanechať izbu v náležitom poriadku, zatvoriť okná, 

prekontrolovať vodu a elektrické osvetlenie. 

25. Vrátiť sa z návštevy rodičov v nedeľu do 21,00 hod. Po dohode s rodičmi a písomnej 

žiadosti je možné povoliť neskorší príchod do ŠI. 

26. Dodržiavať schválené pravidlá BOZP a OPP pre ŠI v zmysle zákona NR SR. 

27. Dodržiavať prevádzkové predpisy : v kuchynke, na študovniach, v posilňovni, v počítačovej   

      miestnosti, v knižnici, v školskom klube, v telocvičniach.                             

28. Predložiť písomný súhlas rodičov ( žiaka do 18 rokov) na návštevu záujmovej, brigádnickej 

a inej  činnosti mimo ŠI  ( kurzy, tréningy, plaváreň, autoškola, brigády a pod.). 

29. Žiak inej strednej školy ubytovaný v ŠI je povinný do 30. septembra odovzdať príslušnému 

vychovávateľovi platný rozvrh hodín a potvrdenie o návšteve strednej školy. 

30. Vymeniť si posteľnú bielizeň  v stanovených termínoch.  

31. Uložiť si cenné veci (napr. cestovný pas...), alebo peňažnú hotovosť prevyšujúcu  5,- € do 

trezoru školského internátu. 

32. V čase nočného kľudu vypnúť ventilátor v sociálnych zariadeniach. 

33. Pred výstupom zo ŠI v priebehu školského roka predložiť  písomnú žiadosť zákonného 

zástupcu žiaka o výstupe zo ŠI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. 

V školskom internáte je zakázané 

 

Ubytovanému žiakovi v ŠI sa zakazuje: 

1. Fajčiť, piť alkoholické nápoje, užívať omamné látky a drogy v celom objekte ŠI, školy 

a v okolí budovy školy. 

2. Prechovávať akékoľvek zbrane, náboje, chemikálie , zábavnú pyrotechniku, 

výbušniny a manipulovať s nimi. 

3. Kúpať sa v prírodných kúpaliskách, riekach, jazerách a  mestskej plavárni bez 

pedagogického dozoru. 

4. Biť sa medzi sebou. 

5. Šikanovať a žiadať služby od spolužiakov, ako aj dopúšťať sa akéhokoľvek násilia na 

spolužiakoch. 

6. Prechovávať a fajčiť elektronické cigarety vo všetkých priestoroch a v celom areáli ŠI. 

7. Vyhadzovať akékoľvek predmety, papiere a odpadky z okien izieb a balkónov. 

8. Vykláňať sa z okien a manipulovať okennými poistkami. 

9. Opustiť budovu ŠI bez vedomia vychovávateľa, okrem času vychádzok.  

10. Zdržiavať sa v priestoroch ŠI v čase 8,00 – 12,00 hod. (povolenie vstupu v uvedenom čase 

je možné len na základe priepustky od triedneho učiteľa, trénera, majstra OV alebo 

zástupcov riaditeľky  školy). 

11. Vzájomné navštevovanie chlapcov a dievčat na oddeleniach a izbách ŠI bez súhlasu 

vychovávateľa. 

12. Premiestňovať svojvoľne inventár ŠI. 

13. Prechovávať cenné predmety  (spotrebnú elektroniku, výpočtovú techniku, mobilné 

telefóny, a pod.), predmety vyrobené z drahých  a  vzácnych kovov a peňažnú hotovosť   

prevyšujúcu sumu  5,- €. 

14. Vstupovať do nákladných a služobných osobných výťahov bez pedagogického dozoru. 

15. Vstupovať do telocviční a posilňovní bez  pedagogického dozoru. 

16. Prijímať návštevy osôb neubytovaných v ŠI v ubytovacích priestoroch ŠI. 

17. Vynášať taniere, poháre, príbory  a stravu zo školskej  jedálne a kuchyniek(výnimku tvoria 

chorí žiaci umiestnení na izolačnej miestnosti). 

18. Konzumovať jedlo v televíznych miestnostiach, študovniach, v školskom klube, posilňovni, 

počítačovej miestnosti... 

19. Prenášať deky, vankúše a paplóny do televíznych miestností a študovní, resp. iných izieb. 

20. Zasahovať do elektroinštalácie, rozhlasu, výťahu. 

21. Používať na izbách variče, ohrievače a iné elektrospotrebiče, okrem holiaceho strojčeka, 

sušiča na vlasy, žehličky na vlasy, mobilného telefónu a notebooku. 

22. Hrať hazardné hry.  

23. Zhotovovať v ŠI akékoľvek fotografie, videozáznamy a audiozáznamy žiakov, 

pedagogických a nepedagogických zamestnancov a zverejňovať ich v médiách – internet 

a iné.  



24. Uvádzať do obehu, robiť verejne prístupnými, vyrábať alebo dovážať písomné 

pornografické diela, nosiče zvuku alebo obrazu, zobrazenia alebo iné predmety ohrozujúce 

mravnosť, v ktorých sa prejavuje neúcta k človeku a násilie. 

25. Poškodzovať steny, drevené obklady a dvere v izbách, bunkách a spoločných priestoroch 

lepením, popisovaním a pripínaním obrázkov, plagátov a rôznych predmetov. 

26. Používať otvorený oheň v ŠI. 

27. Manipulovať s hasiacimi prístrojmi a zasahovať do hydrantov umiestnených na chodbách v 

ŠI. 

28. Sadať na zábradlie balkónov a schodíšť a na vykurovacie telesá. 

29. Šplhať sa po balkónoch a bleskozvodoch. 

30. Vykonávať na balkónoch nebezpečné činnosti, ktoré by ohrozovali zdravie a mohli by mať 

za následok vypadnutie z balkóna. 

31. Zamykať dvere na izbách počas prítomnosti na izbe. 

32. Prechovávať a chovať na izbách akékoľvek zvieratá. 

33. Používať výpočtovú techniku a mobilný telefón v čase nočného kľudu. 

34. Používať čajovú kuchyňu na prípravu a varenie jedla. 

35. Uchovávať v priestoroch ŠI bicykle a motocykle. 

36. Prinášať mobily, smartfóny a tablety do školskej jedálne a na výchovno-vzdelávaciu 

činnosť. 

37. Požičiavať čipy a karty ŠI iným osobám. 

38. Šíriť akékoľvek prejavy extrémizmu, antisemitizmu, xenofóbie a ostatných foriem 

intolerancie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. 

Postup pri podozrení na užívanie nelegálnych návykových látok  

a použitie alkoholu 

 

1. V prípade odôvodneného podozrenia z užitia alkoholu, respektíve nelegálnej drogy u žiaka, riaditeľka 

školy alebo iný zodpovedný pedagogický zamestnanec (koordinátor prevencie, TU) kontaktuje 

príslušný útvar policajného zboru a v prípade ohrozenia života žiaka aj zdravotníkov, ktorí disponujú 

prostriedkami zodpovedajúcimi na zisťovanie alkoholu a použitia inej návykovej látky a majú na túto 

činnosť zo zákona aj oprávnenie. V prípade, ak sa použitie alkoholu, resp. nelegálnej látky potvrdí, 

riaditeľka školy postupuje podľa § 5 ods. 10 zákona č. 596/2003 Z. z. 

2. Pri odôvodnenom podozrení z užitia alkoholu, nelegálnej drogy počas ubytovania v ŠI je možné 

realizovať nasledovný postup: 

– žiaka, ktorý je z uvedenej činnosti podozrivý, vyzve riaditeľka školy, zástupca riaditeľky školy, 

koordinátor prevencie alebo vychovávateľ k návšteve lekára, zdravotníckeho zariadenia na 

uskutočnenie vyšetrenia na alkohol alebo nelegálnu návykovú látku. Vyšetrenie sa môže 

uskutočniť len so súhlasom žiaka, ak má 18 rokov, alebo so súhlasom zákonného zástupcu žiaka. 

Výsledky vyšetrenia určia, či sa jedná o požitie nelegálnych návykových látok. Ak žiak alebo 

zákonný zástupca žiaka nesúhlasí s vyšetrením postupuje sa podľa bodu č. 1 tohto postupu. Podľa 

bodu 1 sa postupuje. aj v prípade, že je viditeľné podozrenie na užitie alkoholu alebo návykovej 

látky. Ak sú výsledky vyšetrenia pozitívne riaditeľka školy vyvodí dôsledky v zmysle platnej 

legislatívy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. 

Výchovné opatrenia 

Výchovné opatrenia 

1. Za vzorné správanie plnenie povinností, za významný prejav  aktivít, za statočný čin  

      alebo mimoriadne zásluhy môže sa  žiakovi udeliť pochvala, alebo iné ocenenie: 

        a/ individuálna ústna pochvala vychovávateľom 

       b/ pochvala vychovávateľa pred výchovnou skupinou 

       c/ pochvala zástupkyňou riaditeľky pre VMV 

       d/ pochvala riaditeľky školy 

       e/ iné ocenenia (napr. vecná odmena udelená riaditeľom). 

 

2. Ak sa žiak previní proti vnútornému poriadku ŠI, môže sa mu  podľa  závažnosti  

      previnenia uložiť niektoré z týchto  výchovných opatrení: 

       a/ napomenutie vychovávateľom 

       b/ pokarhanie vychovávateľom 

       c/ pokarhanie zástupkyňou riaditeľky pre VMV s oznámením  rodičom 

       d/ pokarhanie riaditeľkou školy 

       e/ podmienečné vylúčenie zo ŠI na dobu určitú 

        f/ vylúčenie zo ŠI. 

Postup pri uložení opatrenia vo výchove 

 

1.   Pochvalu možno žiakovi uložiť za vzorné správanie, vzorné plnenie povinností, mimoriadny 

prejav aktivity a iniciatívy, všeobecne prospešné správanie, ktoré pozitívne ovplyvňuje 

sociálne vzťahy vo výchovnej skupine a v školskom internáte. 

2.   Iné ocenenie možno žiakovi uložiť v osobitne odôvodnených prípadoch za záslužný čin 

alebo statočný čin. 

3.   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. 

4.   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.  

5.   Z a 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. 

6.   Konanie žiaka, za ktoré mu môže byť uložené podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie, je 

potrebné objektívne prešetriť. Prešetrenie sa uskutoční za osobnej účasti žiaka a jeho 

zákonného zástupcu, vychovávateľa a riaditeľa školského internátu. O prešetrení konania 

žiaka sa vyhotoví písomný záznam. 



7.   Súčasťou rozhodnutia o uložení podmienečného vylúčenia je aj určenie skúšobnej lehoty. 

Ak sa podmienečne vylúčený žiak počas skúšobnej lehoty nedopustí konania, za ktoré mu 

možno uložiť napomenutie alebo pokarhanie, po uplynutí skúšobnej lehoty sa od vylúčenia 

upustí. Ak sa žiak počas skúšobnej lehoty takého konania dopustí, bude zo školského 

internátu vylúčený. Písomné rozhodnutie o podmienečnom vylúčení a písomné rozhodnutie 

o vylúčení žiaka sa doručí zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi. 

8.   Žiakovi možno súčasne uložiť len jedno opatrenie vo výchove. 

9.   Opatrenia vo výchove sa žiakovi oznamujú na zhromaždení výchovnej skupiny alebo na 

zhromaždení školského internátu. 

10.  Ocenenie a pokarhanie sa oznamuje aj písomne, pričom ak ide o neplnoletého žiaka, 

o uložení tohto opatrenia vo výchove sa písomne upovedomí aj jeho zákonný zástupca. 

11. Opatrenie vo výchove sa zaznamenáva do osobného spisu žiaka. 

Osoby oprávnené uložiť opatrenie vo výchove 

1.   Vychovávateľ, alebo ZR VMV môže uložiť opatrenie vo výchove podľa časti V, ods. 1 bod 

1) a bod 2), písmeno a/ až c/. Riaditeľka školy môže uložiť všetky opatrenia vo výchove 

podľa časti V, bod 1) a 2). 

2.   ZR VMV a riaditeľka školského internátu uložia opatrenie vo výchove na návrh 

vychovávateľa alebo po prerokovaní s vychovávateľom. 

3. O podmienečnom vylúčení zo ŠI rozhoduje  riaditeľka školy na návrh vychovávateľa. V 

rozhodnutí určí skušobnú lehotu  na 1-10 mesiacov. Ak sa žiak, ktorému bola určená 

skúšobná lehota nedopustí počas nej ďalšieho priestupku proti školskému  poriadku ŠI, 

upustí sa od vylúčenia. 

4. O vylúčení zo ŠI rozhoduje riaditeľka školy na návrh ZR VMV po prerokovaní  

v Metodickom združení ŠI SŠŠ a rodičmi žiaka. Toto výchovné  opatrenie sa použije, ak  

žiak vážne narušuje život v ŠI, alebo sa dopustí závažného činu, ktorý nepripúšťa čo i len  

podmienečné vylúčenie. 

5. Žiak po vylúčení zo ŠI môže zotrvať v ŠI na čas nevyhnutný na zabezpečenie náhradného 

ubytovania, najdlhšie však 5 kalendárnych dní odo dňa vylúčenia. Ak v tomto čase opäť 

poruší školský poriadok bude z ŠI okamžite vylúčený. 

6. 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. 

7. V prípade, že sa žiak bývajúci v ŠI previní proti ktorémukoľvek bodu uvedenému v    

časti IV, bod 1 - 5, bude zo ŠI podmienečne vylúčený. 

8. Porušením školského poriadku ŠI je aj nedodržanie pokynov vychovávateľa o dĺžke 

vychádzky. Výchovné opatrenia  skupinový vychovávateľ zaznamená do osobného spisu 

ubytovaného žiaka a informuje o tom vedenie ŠI. 

9. Pri udeľovaní výchovných opatrení ŠI spolupracuje so školou, trénermi a s rodičmi.  

10. Opatrenia prísnejšieho charakteru  prejednáva vychovávateľ a vedenie školy  s zákonnými 

zástupcami žiaka, so školou (vedenie školy, triedny učiteľ, tréner, majster OV, výchovný  

poradca, školský psychológ) a v metodickom združení ŠI. 



VII. 

Zásady svojpomocnej činnosti žiakov 
 

 Žiaci môžu vykonávať iba také práce, ktoré sú primerané ich fyzickému a rozumovému 

rozvoju. Nesmú byť zamestnávaní prácami, ktoré so zreteľom na ich anatomické, fyziologické 

a psychické zvláštnosti sú neprimerané, nebezpečné a zdraviu škodlivé, alebo pri ktorých sú 

vystavení zvýšenému nebezpečenstvu úrazu. 

Svojpomocná činnosť je jedným z účinných prostriedkov v systéme výchovnej práce žiakov. 

Utvára predovšetkým správny vzťah k práci a prehlbuje jednotu mravných čŕt s celkovým rozvojom 

jednotlivca. Rozvíja ich pracovnú iniciatívu a postupne učí žiakov k pracovným návykom 

a zručnostiam. 

 Svojpomocná práca pomáha organizovať kolektív žiakov, pomáha udržiavať čistotu 

a poriadok, pomáha motivovať žiakov na estetickej úprave, ochrane a tvorbe životného prostredia. 

 Svojpomocná práca má charakter výchovný a nenahrádza prácu zamestnancov. 

 Všetky práce musia žiaci vykonávať za prísneho dodržiavania zdravotníckych 

a hygienických predpisov osobnej ochrany a bezpečnosti pri práci. 

 Na svojpomocnej práci sa podieľajú všetci žiaci. Od účasti na nej  môžu byť vylúčení žiaci 

zo závažných dôvodov. 

            Žiaci musia dodržiavať predpisy o bezpečnosti, hygiene a ochrane zdravia pri práci.  

 Žiaci nesmú vykonávať práce, ktoré sú náročné na dodržiavanie bezpečnostných predpisov. 

Podľa druhu práce používajú ochranné pomôcky. 

Upratujú izby, určený priestor hlavnej chodby, kuchynku,  spoločenskú miestnosť a okolie ŠI. 

 Žiaci šetria zariadenia, pracovné prostriedky, ochranné pomôcky, včas vypínajú svetlo, 

nenechávajú  tiecť vodu. 

Žiaci musia byť oboznámení s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci, o čom vedú vychovávatelia riadnu evidenciu. 

 Žiaci oznamujú vedeniu ŠI alebo vychovávateľovi nedostatky a závady, ktoré by mohli 

ohroziť zdravie a bezpečnosť žiakov a zamestnancov. Vychovávateľ zapisuje závady do knihy 

závad. 

 ZR VMV zabezpečí kontrolu poriadku a čistoty izieb, osobných vecí, spoločných priestorov 

a okolia ŠI. 

           Každý žiak je povinný udržiavať vo vzornom poriadku svoju posteľ, skriňu, nočný stolík, 

podlahu  a ostatný inventár v izbe, ako aj ostatných spoločných miestnostiach. 

 

 
 
 



VIII. 

Osobné voľno žiakov 
 

 Každý žiak má právo na osobné voľno, v ktorom sa môže sebarealizovať, môže sa podľa 

vlastného presvedčenia venovať svojim záujmom, či už v športe, kultúre, hudbe alebo iných 

činnostiach. Osobné voľno žiakov sa určuje po skončení vyučovania, tréningového plánu alebo 

odborného výcviku t. j. 13,00 – 16,00 hod.  Osobné voľno žiakov sa určuje najmenej na 2 hodiny 

denne.  Žiaci v čase voľna nesmú však vykonávať také činnosti, ktoré by poškodzovali mravnosť 

správania sa v ŠI alebo na verejnosti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX. 

Žiacka samospráva ŠI 

 
 Žiacka samospráva je spolutvorcom života v ŠI. V zmysle č. 12 a 13  Dohovoru o právach 

dieťaťa musí viesť sústavný dialóg s vedením ŠI. Vzťah žiackej samosprávy a vedenia ŠI je vzťah 

partnerský. 

 Najvyšším orgánom žiackej samosprávy je parlament – rada študentov. 

 Funkcie: 

• predseda 

• podpredseda 

• tajomník, členovia 

 Komisie: 

• kultúrna 

• športová 

• zdravotná  

• životného prostredia 

• stravovacia komisia 

 Najnižším článkom žiackej samosprávy je rada výchovnej skupiny. Má tie isté úlohy ako 

parlament na úrovni života skupiny.  

Žiacka samospráva ŠI je suverénny orgán. Voľby do žiackej samosprávy sú záležitosťou 

kolektívu žiakov bývajúcich v ŠI . 

Žiacka samospráva ŠI  je orgán apolitický. Združuje všetkých žiakov bez akýchkoľvek 

rozdielov a tak isto chráni žiakov ŠI  bez rozdielu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X.  

Zdravotné, hygienické a bezpečnostné opatrenia,  

zásady stravovania 

 

Zdravotné opatrenia: 

 
 Do ŠI môže byť prijatý žiak, ktorému zdravotný stav, kolektívne ubytovanie alebo 

podmienky v ŠI ubytovanie nevylučuje. ŠI nie je personálne ani materiálne vybavený pre pomoc 

žiakom so špeciálnymi chorobami. 

 ŠI vytvára optimálne podmienky pre zdravý vývoj ubytovaných žiakov. Riadi sa záväznými 

hygienickými predpismi a pokynmi. Musí mať vybavené lekárničky pre poskytnutie prvej pomoci. 

 Ak žiak ochorie v ŠI, službukonajúci vychovávateľ zariadi, aby dieťa bolo ošetrené lekárom. 

Zmeria mu teplotu, zapíše stav chorého žiaka v dennom zázname, zaznačí aký úkon bol vykonaný, 

aké lieky mu boli podané a na pokyn koho. Telefonicky oznámi zákonnému zástupcovi stav 

dieťaťa. Dbá, aby o tejto správe bol vykonaný záznam v dennom zázname. Žiakov 1. stupňa SŠŠ 

sprevádza na ošetrenie službukonajúci vychovávateľ. Po 21,00 hod. sprevádza všetkých žiakov na 

ošetrenie službukonajúci vychovávateľ.  Ak je potrebné podľa lekárovho rozhodnutia, vyzve 

rodičov, aby si po dieťa prišli. 

 Ak je žiak v škole, navštívi ošetrujúceho lekára po oznámení triednemu učiteľovi 

v škole. Pri príchode od lekára hlási sa u službukonajúceho vychovávateľa, ktorý ho prevezme do 

opatery. Zabezpečí podávanie liekov, donášku stravy do izolačnej miestnosti oznamuje 

striedajúcemu vychovávateľovi v službe všetky potrebné údaje o žiakovi. V prípade poskytnutia 

prvej  pomoci pokračuje sa v zmysle zásad pri poskytovaní prvej pomoci.   

 Pre účely evidencie chorých žiakov a podaných  liekov musí byť vedená presná evidencia. 

V prípade drobného úrazu  žiaka v priestoroch ŠI službukonajúci vychovávateľ písomne 

eviduje úraz v „Knihe drobných úrazov“. 

V prípade úrazu, ktorý vyžaduje práceneschopnosť žiaka zabezpečí službukonajúci 

vychovávateľ spísanie úrazu na predpísanom tlačive a toto urýchlene odovzdá poverenému 

zamestnancovi školy. 

 

Hygienické opatrenia 
 Vedenie ŠI zodpovedá za dodržiavanie hygienických predpisov. V rámci nich vydáva 

vnútorné hygienické predpisy, tak pre zamestnancov, ako i pre žiakov. 

Žiaci sú povinní: 

• v priestoroch ŠI sa prezúvať, 

• starať sa o svoje životné prostredie a prostredie ŠI, 

• udržiavať svoje osobné veci v čistote a v poriadku, 

• pomáhať formou služieb v jedálni, na chodbách, spoločných priestoroch  a v okolí ŠI  

• dodržiavať osobnú hygienu a starať sa o osobný vzhľad, ktorý musí byť primeraný dobe 

a miestu, kde sa žiak zdržuje (napr. v škole, na tréningu, na pracovisku OV, v  jedálni, na 

kultúrnom podujatí...), 

• vymieňať si posteľnú bielizeň v stanovených termínoch. 

 

 

 

 



Bezpečnostné opatrenia 

 Žiaci môžu vykonávať iba také práce, ktoré sú primerané ich rozumovej a mravnej 

vyspelosti, telesným schopnostiam zodpovedajúcich ich veku a nie sú škodlivé zdraviu a vývoju. 

 Žiaci musia mať pri práci poskytnutú zvýšenú starostlivosť. Nesmú byť zamestnaní prácami,  

pri ktorých sú vystavení zvýšenému nebezpečenstvu úrazu, alebo pri ktorých by mohli  vážne 

ohroziť bezpečnosť a zdravie spolužiakov. 

 Žiaci musia byť oboznámení s hygienickými predpismi, s predpismi o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci, s požiarnym a poplachovým štatútom, o čom vychovávatelia vedú príslušný 

záznam. 

 Vedenie ŠI kontroluje a vyžaduje dodržiavanie hygienických, požiarnych predpisov, 

predpisov o ochrane a bezpečnosti pri práci a vyvodzuje dôsledky pri ich nedodržiavaní. 

 

• Žiaci  musia byť pred vykonávaním práce preukázateľné poučení o príslušných predpisoch  

o OBP a OPP.  

• Žiak je povinný bez meškania oznámiť vychovávateľovi nedostatky (skutočnosti), ktoré by 

mohli spôsobiť úraz, ohroziť zdravia, spôsobiť požiar, či materiálnu škodu. 

• Žiak je povinný zdržiavať sa len v určených priestoroch. Nevstupovať do strojovne výťahu, 

miestností elektrického rozvodu, akumulátorovne. Nezdržiavať sa na balkónoch bez dozoru 

a nesadať na balkónové zábradlie. 

• Dodržiavať pravidlá cestnej premávky pri akciách mimo ŠI. 

• Dodržiavať dôsledne Školský poriadok  ŠI SŠŠ Košice. 

• Žiaci sú povinní každý deň pri odchode na vyučovanie (tréning) skontrolovať na bunke 

vodovodné kohútiky, ventilátory a vypnúť osvetlenie izby. Bunku pri každom odchode 

dôkladne uzamknúť a kľúč odovzdať na vrátnici. 

• Žiakom sa zakazuje manipulovať s elektrickým zariadením, okennými poistkami, 

bezpečnostnými poistkami na   hasiacich prístrojoch, s bezpečnostnými ventilmi. 

• Žiakom sa zakazuje zdržiavať sa v telocvičniach a posilňovni bez pedagogického dozoru. 

Liezť na horolezeckú cvičnú stenu v malej telocvični. 

• Žiaci počas práce musia mať zabezpečený odborný pedagogický dozor. 

• Žiaci majú vyslovený zákaz používať drogy, alkoholické nápoje, psychotronické látky, 

prechovávať ich pre seba alebo pre iných v ŠI i mimo ŠI. 

• Žiakom sa v areáli ŠI prísne zakazuje fajčiť a konzumovať akékoľvek návykové látky. 

• Žiaci nesmú používať vlastné elektrické spotrebiče s výnimkou sušičov na vlasy, holiacich 

strojčekov, notebookov a tých, ktoré sú zaevidované u skupinového vychovávateľa. 

• Žiaci nesmú vyhadzovať odpadky, fľaše a iné predmety z okien ŠI. 

• Vedenie ŠI zodpovedá za zabezpečenie odbornej pedagogickej činnosti vychovávateľov. Pri 

výletoch, exkurziách a súťažiach organizovaných v ŠI ZR VMV určí jedného vychovávateľa 

na každých 25 žiakov. Ak si to vyžadujú okolnosti, zabezpečí ped. dozor aj s väčším počtom 

osôb. 

• Pri návšteve verejných kúpalísk a pri kúpaní vo voľnej prírode, ktoré organizuje ŠI, môžu 

žiaci vstupovať do vody tam, kde je kúpanie dovolené po skupinách, pričom skupina 

nemôže mať viac ako 10 žiakov. Pri tejto činnosti musí byť zabezpečený dozor 

pedagogickým pracovníkom, ktorý má odbornú spôsobilosť, alebo plavčíkom. 

• Počas osobného voľna žiakov zabezpečí ŠI ped. dozor, ak sa žiaci zdržiavajú v ŠI. Pri 

odchode žiakov k rodičom a pri individuálnych vychádzkach sa ped. dozor nezabezpečuje. 

• Žiaci nesmú vysedávať na oknách a vykláňať sa z nich, šplhať sa po balkónoch. 



• Žiaci musia dodržiavať prevádzkové predpisy zariadení slúžiacich  pre kultúru, šport, 

kuchynka a pod. Tieto prevádzkové predpisy tvoria súčasť vnútorného poriadku.  

 

Zásady stravovania 

 
 Žiaci bývajúci v ŠI  sa stravujú v školskej jedálni, výnimku tvoria žiaci, ktorým lekár 

doporučil diétne stravovanie ( potrebné lekárske potvrdenie)  a ŠI  podľa počtu takýchto žiakov by 

mohol vytvoriť podmienky na takýto druh stravy -  zabezpečí aj diétne stravovanie. Prípadne iné 

zmeny v stravovaní musia byť dohodnuté s rodičmi alebo zákonným zástupcom – osobne alebo 

písomne.  

 Odhlasovanie zo stravy sa robí 24 hodín vopred u referentky stravovania. Počas choroby 

alebo neprítomnosti môže žiak  odber stravy odhlásiť, inak je žiak 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 referentke stravovania,  resp. 

službukonajúcej vychovávateľovi. 

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. 

 

Výdaj stravy :   Raňajky:    06,10 – 07,45 hod. 

Obed:              12,00 – 14,30 hod. 

Večera:           18,00 – 19,45 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI. 

Zásady používania počítačovej siete a internetu 
  

Každý žiak má zabezpečený prístup k počítačovej sieti, elektronickej žiackej knižke pomocou 

prístupového mena a hesla, virtuálnej knižnici a k webovej stránke školy. Prístupové práva zaniknú 

ukončením štúdia v škole.  

 

Je zakázané:  

a) počítačové pirátstvo;   

b) pokusy o neoprávnený prístup do počítačovej siete; tvorba a inštalácia programových produktov 

s cieľom spomaliť, alebo narušiť činnosť serverov a komunikačných prostriedkov;  

c) získavať prístupové údaje iných používateľov;    

d) neoprávnene manipulovať - zasahovať do hardwaru alebo softvéru počítačov;  

e) rozširovať údaje alebo programy chránené licenčnými podmienkami autora;  

f) používať vulgárne výrazy pri e-mailovej komunikácii;  

g) sťahovať z internetovej siete materiály ohrozujúce mravnosť, šíriť ich v akejkoľvek podobe 

nosičov informácii; hrať hry propagujúce násilie;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII.   

Zásady ubytovania v čase pracovného voľna a pracovného pokoja 

a v čase školských prázdnin. 
 

 

Žiaci, ktorí spĺňajú stanovené podmienky, môžu byť ubytovaní v ŠI v čase pracovného voľna 

a pracovného pokoja a v čase školských prázdnin. 

 

Podmienky pre ubytovanie: 

a) žiak sa v uvedenom čase  zúčastňuje plnenia povinností súvisiacimi s športovou  

    prípravou a tréningovým procesom  ( tréning, športové sústredenie, súťaž, zápas, turnaje  

    a iné) 

b) žiak  sa v uvedenom čase zúčastňuje plnenia povinností súvisiacimi s vyučovacím  

    procesom a reprezentáciou školy ( výchovno – vzdelávacie aktivity mimo času  

    vyučovania) 

c) žiak, ktorého trvalé bydlisko je mimo územia Košického samosprávneho  kraja  

    a Prešovského samosprávneho kraja  

 

Žiaci, ktorí spĺňajú uvedené podmienky pre ubytovanie: 

- podľa pís. a) a b) budú ubytovaní na základe žiadosti (písomnej, telefonickej, alebo 

elektronickou poštou)  pedagogického zamestnanca, ktorý zabezpečuje výchovno – 

vzdelávací proces a  ubytovanie požaduje, 

- podľa pís. c) budú ubytovaní na základe písomnej žiadosti žiaka (18 rokov), alebo 

zákonných zástupcov žiaka na celý školský rok 

 

Žiak podľa pís. c) je povinný nahlásiť vychovávateľovi zotrvanie v ŠI  vo štvrtok do 12,00 

hod. daného týždňa. 

 

 Žiaci, ktorí splnili stanovené podmienky a je im umožnené ubytovanie v ŠI v čase 

pracovného voľna, pracovného pokoja a v čase školských prázdnin sú povinní v plnom rozsahu 

dodržiavať školský poriadok školského internátu, režim dňa na uvedené dni, ako aj pokyny 

službukonajúcich zamestnancov školy. 

 

 

 

 

 

 

 



XIII. 

Ubytovanie v ŠI zaniká 
 

   

 Ubytovanie v ŠI zaniká 

 

a) dňom ukončenia školského roka, 

b) dňom nasledujúcim po dni, keď žiak vykonal úspešne maturitnú skúšku, to neplatí, ak ide  

    o žiaka šesťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v konzervatóriu, ktorý   

    vykonal maturitnú skúšku.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XIV. 

Zoznam príloh 

 
Príloha č.1  Režim dňa v školskom internáte 

 

Príloha č.2                  Školský semafor v školskom roku 2021/2022 – manuál pre školský internát 

 

 

 
XV. 

Záverečné ustanovenie 
 

   

  Školský poriadok je platný a záväzný pre všetkých žiakov ubytovaných v ŠI , ako aj pre 

dotknutých zamestnancov  

1. Tento školský poriadok nadobúda účinnosť 01.09.2021. 

2. Zrušuje sa školský poriadok schválený 30.08.2020 a  platný od 01.09.2020. 

3. Školský  poriadok ŠI  je vyvesený na určenom mieste v študovniach ŠI na jednotlivých 

poschodiach  a na webovej stránke školy. Žiaci sú povinní poznať jeho ustanovenia.  

4. Nevedomosť neospravedlňuje neplnenie, alebo porušenie jeho ustanovení.  

5. Školský poriadok školského internátu môže byť pozmenený pokynmi riaditeľstva školy alebo 

vydaním nového poriadku.  

 

 

 

Prerokované v Metodickom združení ŠI SŠŠ. 

Prerokované pedagogickou radou. 

 

Košice  31.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

          ................................................. 

             PaedDr. Tatiana ŠVECOVÁ 

                                   riaditeľka školy 

 
 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

 

R E Ž I M    D Ň A 
V ŠKOLSKOM INTERNÁTE 

   
 
PONDELOK - PIATOK 

6,00       B u d í č e k 

6,00   -   6,30     hod.    Ranná hygiena, úprava izieb... 

6,10   -   7,30     hod.    R a ň a j k y 

7,00   - 15,00     hod.    Dopoludňajšie zamestnanie  

                                                                       (vyučovanie, tréning, OV...)  
       

12,00 - 14,30     hod.    O b e d 

 

do     16,00    hod.    Osobné voľno 

16,00 -  18,00    hod.    Samoštúdium - príprava na vyuč. 

       Výchovno-vzdelávacia činnosť 

 vo výchovných skupinách    

          a záujmových krúžkoch  

 

18,00 - 19,45     hod.    V e č e r a 

 

18,30 - 19,45     hod.    Osobné voľno 

       Činnosť v záujmových krúžkoch 

                                                                       Športová činnosť v telocvični 

 

20,00 - 21,00      hod.    Príprava na vyučovanie 

         

21,00 - 21,30      hod.     Príprava na večierku 

21,30   hod.     V e č i e r k a 

 

22,00 - 06,00      hod.     N o č n ý    k ľ u d 

  

 

 

 

streda      H o s p o d á r s k y    deň 

- svojpomocné upratovanie 

 

piatok do 15,00   hod.    Odchod žiakov zo ŠI domov 

 

 



 

R E Ž I M  D Ň A  
V ŠKOLSKOM INTERNÁTE 

 
(sobota – nedeľa) 

 
8,00       B u d í č e k 

08,00 - 08,30 hod.    Ranná hygiena 

08,00 - 08,30 hod.    R a ň a j k y 

08,30  - 10,00 hod.    Osobné voľno, vychádzky 

 

10,00 - 12,00 hod.    H o s p o d á r s k y   d e ň    (sobota) 

- svojpomocné upratovanie, pranie, úprava izieb 

Osobné voľno, vychádzky    (nedeľa) 

                                                      Športová príprava  

 

12,00 - 12,30 hod.    O b e d 

 

12,30 – 14,00 hod.    Osobné voľno (odpočinok) 

14,00 - 16,00 hod.    Výchovno-vzdelávacia činnosť  

                                                      Športová príprava 

16,00 – 18,00 hod.    S a m o š t ú d i u m  

- príprava na vyučovanie 

 

18,00 - 18,30 hod.    V e č e r a  

(piatok a nedeľa suchá večera - balíček pri obede) 

18,30 - 20,00 hod.    Osobné voľno, vychádzky... 

20,00 - 21,30 hod.    Osobné voľno v školskom internáte 

21,30 - 22,00 hod.    Príprava na večierku, Večierka 

22,00 - 06,00 hod.    N o č n ý     k ľ u d 

 



Príloha č.2 

Školský semafor v školskom roku 2021/2022 

 – manuál pre školský internát 

 

Cieľom manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR je udržať bezpečné prostredie v školách a 

školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 (ďalej len „COVID-19“). 

Stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík 

dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní v školskom prostredí. Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) zostavilo manuál na základe platných 

zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok ako aj opatrení a rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva 

SR. Sumarizuje prehľad zákonných povinností a odborných odporúčaní za účelom lepšieho 

zvládnutia pandémie ochorenia COVID-19. V prípade potreby, môžu zriaďovatelia škôl a školských 

zariadení konzultovať svoje kroky s miestne príslušnými regionálnymi úradmi verejného 

zdravotníctva. 

 

VŠEOBECNÉ OPATRENIA KVÔLI PREVENCII COVID-19 

Opatrenia smerujú k implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR a sú 

založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.  

Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín.  

Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzenie 

skupinových aktivít.  

Ruky je opatrením, ktoré eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na 

sliznice. 

Školské internáty 

a) Ubytovanie sa poskytuje žiakom iba s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP 

(očkovaní, testovaní, prekonaní žiaci).  

b) Platia tie isté zásady ako v škole, avšak prispôsobené na podmienky školských internátov.  

c) Internát má zriadené izolačné izby, za zvýšených hygienických opatrení poskytuje 

ubytovanie na nevyhnutne potrebný čas žiakom internátu, ktorí sú v izolácii/karanténe.  

d) V prípade výskytu pozitívneho žiaka v školskom internáte zriaďovateľ školského 

internátu umiestni žiaka do izolačnej izby, informuje rodiča, ktorý si ho bezodkladne vyzdvihne.  

e) Pri ubytovaní žiakov v školskom internáte odporúčame zabezpečiť, aby sa čo najmenej 

premiešavali rôzne skupiny žiakov. Skupinu žiakov pri ubytovaní tvoria žiaci, ktorí sú počas 

školského vyučovania v blízkom kontakte, a teda spolu v jednej triede. Ak je žiakov z jednej triedy 



ubytovaných na internáte málo, potom tvoria skupinu žiaci, ktorí sú počas vyučovania v blízkom 

kontakte (žiaci jedného ročníka, resp. jednej školy).  

f) Zahraniční žiaci, ktorí nespĺňajú podmienky výnimky, absolvujú izoláciu pri vstupe na 

územie SR pred nástupom na internát, pokiaľ nie sú v internáte zriadené karanténne miestnosti 

(karanténne ubytovacie zariadenie) za týmto účelom. Zriadenie karanténnych miestností nemôže 

ohroziť dodržiavanie ostatných hygienicko-epidemiologických opatrení vo zvyšku prevádzky.  

 

Povinnosti rodiča 

a) Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri pobyte  

žiaka v školskom internáte (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobnými 

ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami v súlade s aktuálne platnými 

opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle 

aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR).  

b) Rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška (náhradné musí mať pri sebe v 

prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.  

c) Rodič dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok 

2021/2022, a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov (§152 

ods. c) zákona č. 245/2008 Z.z.).  

d) Rodič predkladá pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do 

školského internátu v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a 

sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“. V zelených okresoch na základe odporúčania 

ministerstva, v ostatných okresoch na základe povinnosti vyplývajúcej z COVID Automat. Rodič, 

ktorý nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka v čase, keď sa ŠI nachádzal v 

zelenom okrese, je povinný ho predložiť pri prepnutí okresu do oranžovej farby. V prípade, že rodič 

nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ sa žiak považuje za príznakového a je 

potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej 

usmerňovať. Pokiaľ žiak prišiel do školského internátu v sprievode rodiča, nebude mu umožnený 

vstup do školy a odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, je potrebné žiaka 

umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča. Ak si žiak nedopatrením 

zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti: odoslať ho škole prostredníctvom ASC agendy 

(EDUPAGE) alebo e-školy, poslať scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom, 

alebo kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.  

 e) Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích 

dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť 

„Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o 



neospravedlnenú neprítomnosť, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania 

prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.  

f) V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou 

pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje vychovávateľa alebo 

riaditeľa školy, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia (častejšie vetranie 

a dezinfekcia, častejšia kontrola dodržiavania protiepidemických opatrení zo strany žiakov, 

minimalizovanie premiešavania žiakov z triedy s ostatnými triedami, atď.). Povinnosťou rodiča je aj 

bezodkladne nahlásenie karantény škole, ak bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom pre deti a 

dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto 

podmienok nemôže žiak navštevovať školu.  

g) V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto 

situácii informuje vychovávateľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke 

kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním. 


