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I.  ÚVOD 

 

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

stredných škôl výchovno-vzdelávaciu činnosť a uspokojovanie individuálnych potrieb 

a záujmov žiakov prostredníctvom mimoškolských aktivít, ubytovanie a stravovanie. 

     Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠI je realizovaná podľa výchovného programu školského 

internátu  primerane veku, záujmom, potrebám a schopnostiam žiakov. Je zameraná najmä na 

všestrannú pomoc žiakom pri ich príprave na vyučovanie, rozvoj osobnosti každého žiaka, 

jeho záujmov, potrieb, poznatkov, spôsobilostí, zručností, postojov a hodnôt. Jej úlohou je 

pripraviť žiaka na život v otvorenej informačnej spoločnosti, motivovať k celoživotnému 

vzdelávaniu, aktívnemu využívaniu voľného času a k aktívnemu občianstvu, posilňovať jeho 

úctu k rodičom, k ľudským právam a základným slobodám, k porozumeniu a znášanlivosti, 

tolerancii, kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu. 

Výchovno-vzdelávacia činnosť je organizovaná na základe dobrovoľnosti žiakov. 

 

 

II.  PRÁVA ŽIAKOV 

 

Ubytovaný žiak má právo: 
        

1. Využívať v plnom rozsahu pridelenú miestnosť s príslušenstvom. 

 

2. Aktívne sa podieľať sa na plánovaní i realizácii výchovno-vzdelávacej činnosti. 

 

3. Prijímať návštevy vo vyhradených priestoroch v čase do 21,00 hodiny so súhlasom 

skupinovej alebo službukonajúcej vychovávateľky, návštevy rodičov a súrodencov 

aj na izbách, pri rešpektovaní súkromia spolubývajúcich. 

 

4. Využívať všetky priestory a zariadenia ŠI slúžiace na výchovno-vzdelávaciu     

               činnosť pri dodržiavaní prevádzkových predpisov pre to ktoré zariadenie v čase  

               do 21,00 hodiny. 

 

5. Žiaci majú právo konštituovať žiacku samosprávu, ktorá voči vedeniu ŠI     

               vystupuje ako partner, pokiaľ ide o záujmy žiakov. 

 

6. Žiak má právo umiestňovať na izbách vlastné doplnky za predpokladu, 

               že tieto nie sú v rozpore s morálkou, právnymi predpismi a nepoškodzujú majetok     

               ŠI ani majetok spolubývajúcich. 

 

7. Žiak má právo používať vlastné elektrospotrebiče (kulma, sušič vlasov, holiaci 

               strojček, a pod., ktoré vyhovujú SN a ktoré  musia byť pravidelne kontrolované.   

               Rádiá, prehrávače, notebooky a pod. nesmú  rušiť študijný a nočný kľud.   

                                                                                                                                                                        

8. Žiak má právo na slobodu prejavu, pričom musí rešpektovať právo a povesť    

               iných, národnú bezpečnosť, verejný poriadok, verejné zdravie a morálku. 
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9. Žiak má právo na ochranu pred všetkými formami diskriminácie alebo trestania,         

ktoré vyplývajú z postavenia, činnosti, vyjadrených názorov alebo presvedčenia   

jeho rodičov, zákonných zástupcov alebo členov rodiny. 

 

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

 

11.  Žiaci majú právo slobodne sa združovať vo vyhradených priestoroch a v určenom   

 čase. 

 

12.  Žiak má právo na svoje súkromie v daných podmienkach školského internátu 

 a na súkromie svojej  korešpondencie. 

 

13.  Žiak má právo na ochranu pred duševným a telesným násilím, urážaním,    

 zneužívaním, zanedbávaním alebo nedbanlivým zaobchádzaním, trýznením alebo       

 vykorisťovaním. 

 

14.  Disciplína v ŠI sa musí zabezpečovať spôsobom zlučiteľným s ľudskou   

 dôstojnosťou žiakov. Telesné tresty sa vylučujú. 

 

15.   Žiak má právo na odpočinok a voľný čas. 

 

16.   Žiak má právo odmietnuť také práce, ktoré môžu byť pre neho nebezpečné, alebo 

  by škodili jeho zdraviu alebo jeho telesnému, duševnému, mravnému, či   

  sociálnemu rozvoju. 

 

17.   Žiak má právo na ochranu pred narkotikami, drogami, alkoholom a   

  psychotropnými látkami. 

 

18.   Žiak nemôže byť nútený vypovedať, priznávať vinu. Platí prezumpcia neviny. 

 

19.   Ak je neplnoletý žiak  podozrivý zo spáchania trestného činu, je nutné 

  okamžite a priamo informovať jeho zákonných zástupcov. 

 

20.  Žiak má právo navštevovať svojich rodičov, príbuzných, známych, a pod. v čase  

 osobného voľna, resp. po uvoľnení vychovávateľkou. 

 

21.  Žiak má právo na to, aby sa všetci zamestnanci ŠI voči nemu správali slušne. 
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III.  POVINNOSTI ŽIAKOV 

   

Ubytovaný žiak je povinný: 

 

1.  Dodržiavať školský poriadok školského internátu, školský poriadok školy, ktorú   

            navštevuje. 

 

2. Uhradiť škodu, ktorú školskému internátu spôsobil, predovšetkým uvedením  

do pôvodného stavu. 

 

3.  Predložiť vedeniu školského internátu všetky potrebné doklady a potvrdenia, riadne  

 uhrádzať poplatky za ubytovanie a stravovanie spôsobom, ktorý určí riaditeľ ŠI. 

V prípade neuhradenia poplatku za ubytovanie do uvedeného termínu, nebude môcť 

byť žiak od nasledujúceho mesiaca ubytovaný v ŠI až do uhradenia poplatku. 

 

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

súvisiace  s udržiavaním svojho životného prostredia, udržiavať obývanú izbu   

v čistote a poriadku, svoje osobné veci mať vždy v čistote a poriadku. 

 

5.  Prezúvať sa pri vchode do budovy, obuv odkladať do uzamkýnaných skriniek.  

 

6.  Izbu pri odchode uzamknúť, kľúč odovzdať na vrátnicu. 

 

7.  Rešpektovať zákaz vzájomných návštev na izbách počas prípravy na vyučovanie, 

 v  čase prípravy na večierku a počas nočného kľudu. Platí všeobecný zákaz 

navštevovať a prijímať návštevy ubytovaných hostí. 

 

8. Žiak je povinný  umožniť kontrolu čistoty a poriadku obývanej izby. 

Žiak musí rešpektovať, že v opodstatnených prípadoch mu môže byť vykonaná  

kontrola osobných vecí vychovávateľkou, ktorá si k tejto činnosti prizve svedka 

z radov zamestnancov alebo ubytovaných žiakov. 

 

9. Žiaci sú povinní plniť úlohy súvisiace s čistotou a estetikou životného prostredia  

okolia školského internátu. 

 

10.  Žiaci nesmú používať, prechovávať, pre seba alebo iného obstarávať drogy,    

 výbušniny, zbrane, psychotropné látky, alkohol, a to tak v ŠI, ako i mimo neho. 

 Nedodržanie tohto ustanovenia je považované za hrubé porušenie školského      

 poriadku internátu. Prechovávanie drog a psychotropných látok, ich obstarávanie 

 a užívanie má charakter trestného činu podľa § 187 trestného poriadku. 

 

11.  V školskom internáte a celom jeho areáli je zakázané fajčiť. Tento zákaz sa vzťahuje   

 aj na elektronické cigarety. 

 

12.  Žiaci vo vzájomnom vzťahu nesmú používať vydieranie a útlak. Takéto konanie 

 napĺňa skutkové podstaty trestných činov a má za následok vylúčenie zo  ŠI. 
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13.  Žiaci musia dodržiavať čas priepustiek, resp. čas návratu z podujatí, návštev, 

 či osobného alebo individuálneho voľna a rešpektovať prevádzkovú dobu ŠI: 

- príchod v nedeľu od 18,00 do 21,00 

- odchod v piatok najneskôr do 15,00 hod. 

 

14.  Žiaci sa musia  slušne správať voči zamestnancom školského internátu a takisto   

 medzi sebou. 

 

15.  Žiaci nesmú uvádzať do obehu, robiť verejne prístupnými, vyrábať alebo dovážať 

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

 mravnosť, alebo prezentujúce násilie a neúctu k človeku. 

 

16.  Žiaci musia byť primerane ustrojení s prihliadaním a rešpektovaním individuality      

 žiaka. 

 

17.  Žiaci všetkým zamestnancom školského internátu vykajú. Oslovovanie žiakov sa   

 realizuje  po dohode vychovávateľa so žiakmi. 

 

18.  Žiaci sú povinní vykonávať pomocné služby, napr. v jedálni, na vrátnici a pod. 

 

19.  Prihlásiť a odhlásiť zo stravy sa môžu žiaci deň vopred do 13,00 hod.   

 prostredníctvom svojich prihlasovacích údajov na https://kalina.edupage.org/login/. 

   

20.  Ak žiak ochorie doma, alebo sa stane iná mimoriadna udalosť, pre ktorú sa nemôže     

 vrátiť do ŠI, musí rodič, alebo plnoletý žiak túto skutočnosť vierohodne ohlásiť do ŠI    

             a odhlásenie stravy riešiť individuálne  na https://kalina.edupage.org/login/. 

 

21. Žiaci do ŠI neprinášajú cennosti. Hodnotné veci prechovávajú na vlastnú 

zodpovednosť,  príp. požiadajú vychovávateľku o uschovanie cenín v trezore.    

  

22.  Žiakom nie je povolené  mimo osobného voľna bez súhlasu vychovávateľa opustiť     

 školský internát. 

 

23.  Bicykle si žiaci odkladajú na vyhradené miesto, školský internát neposkytuje vo 

svojom areáli parkovanie pre motorové vozidlá ubytovaným žiakom. 

 

24.  Žiaci sú povinní v prípade potreby uvoľniť izby a vysťahovať svoje osobné veci 

 do  pridelených priestorov. 

 

25.  Čas a priestory vyhradené na stretnutia dievčat a chlapcov ubytovaných v ŠI 

 vymedzuje školský internát nasledovne: 

 Priestor:                    

 chodby 

 spoločenské miestnosti 

 prízemie  

 areál internátu 

Čas:                                             -  mimo času prípravy na vyučovanie, prípravy  

                                                        na večierku a nočného kľudu 
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26.  Školský poriadok školského internátu je záväzný pre všetkých žiakov, v prípade   

 neplnoletých žiakov je nevyhnutné oboznámiť s ním aj ich zákonných zástupcov 

 

 

 

 

IV.  VÝCHOVNÉ OPATRENIA 

 

 

Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností, za statočný čin, za významný prejav 

aktivity sa môže žiakovi udeliť: 

 pochvala skupinového vychovávateľa 

 písomná pochvala do osobného spisu žiaka 

 priznanie osobitných výhod  

 pochvala riaditeľa  

 písomné pochvaly adresované rodičom žiakov 

 vecné odmeny 

 priznanie finančných odmien  

 

Ak  žiak poruší školský poriadok ŠI, môžu sa mu podľa previnenia uložiť niektoré z týchto 

opatrení: 

 napomenutie skupinového vychovávateľa 

 odňatie výhod 

 pokarhanie do osobného spisu žiaka 

 písomné pokarhanie vedúceho vychovávateľa ŠI  

 písomné pokarhanie riaditeľa  

 podmienečné vylúčenie na skúšobnú dobu 

 vylúčenie zo ŠI  

Pri udeľovaní výchovných opatrení prísnejšieho charakteru (podmienečné vylúčenie 

a vylúčenie) je zvolané metodické združenie vychovávateľov školského internátu, žiacka 

samospráva, skutky sa prejednávajú v prípade neplnoletých žiakov so zákonnými zástupcami 

žiakov. 

 

 

  V.  ZÁSADY SVOJPOMOCNEJ ČINNOSTI ŽIAKOV 

 

 

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

Utvára predovšetkým správny vzťah k práci, rozvíja  pracovnú iniciatívu žiakov a postupne 

ich učí pracovným zručnostiam a návykom. 

     Svojpomocná práca pomáha organizovať kolektív žiakov, pomáha udržiavať čistotu 

a poriadok, motivuje žiakov k estetickej úprave, ochrane a tvorbe životného prostredia. 

     Svojpomocná práca má výchovný charakter a nenahrádza prácu zamestnancov výchovno-

vzdelávacieho zariadenia. 
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Zásady svojpomocnej činnosti: 

 

a. žiaci môžu vykonávať iba takú prácu, ktorá je primeraná ich fyzickému a rozumovému 

rozvoju. Môžu byť zamestnávaní iba prácami, ktoré sú so zreteľom na ich anatomické, 

fyziologické  a psychické zvláštnosti vo svojom veku primerané, bezpečné     

a zdraviu neškodné a pri ktorých nie sú vystavení zvýšenému nebezpečenstvu úrazu 

 

b. všetky práce musia žiaci vykonávať za prísneho dodržiavania  zdravotných a 

hygienických požiadaviek osobnej ochrany a ochrany bezpečnosti pri práci  

 

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

oslobodení žiaci  iba zo závažných dôvodov 

 

d.  žiaci nesmú vykonávať práce s použitím dezinfekčných prostriedkov, čistiť okná, 

osvetľovacie zariadenia, veľké upratovanie a práce, ktoré sú náročné na dodržiavanie 

bezpečnostných predpisov 

 

e.  žiaci sú povinní podľa druhu práce používať ochranné pracovné prostriedky 

 

f.  žiaci upratujú izby, určený priestor v bunkách a okolie ŠI 

   

g. Žiakom sú k dispozícii bežné čistiace prostriedky a pomôcky potrebné na čistenie 

 

h. žiaci šetria zariadenia, pracovné prostriedky, ochranné pomôcky, čistiace prostriedky 

a pomôcky na čistenie, včas vypínajú svetlo a  nenechávajú zbytočne tiecť vodu 

 

i. upratovanie a čistenie  spoločných a spoločenských priestorov a veľké upratovanie 

zabezpečí vedenie ŠI 

 

j. žiaci musia byť oboznámení s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci, o čom vedú vychovávatelia riadnu evidenciu 

 

k.  žiaci oznamujú vychovávateľom nedostatky a poruchy, ktoré by mohli ohroziť 

zdravie a bezpečnosť žiakov a zamestnancov. Vychovávateľ zapisuje tieto informácie 

do denného hlásenia 

 

l. vedenie ŠI určí primeraný čas  na svojpomocnú činnosť žiakov v ŠI tak, aby sa 

nenarúšal čas vyhradený na odpočinok, prípravu na vyučovanie, výchovno-

vzdelávaciu a záujmovú činnosť 

 

m. vedenie ŠI zabezpečí kontrolu  poriadku a čistoty izieb, osobných vecí, spoločných 

priestorov a okolia ŠI  

 

n.  riaditeľ ŠI určí povinnosti upratovačiek a údržbárov v pracovnom poriadku  ŠI 

 

o. žiaci sú povinní vykonávať v ŠI tieto pomocné služby: 

-  hlavnú službu na vrátnici 

-  vedľajšiu službu podľa potreby (v telocvični, kuchynke, jedálni, knižnici) 

                                                             6 

 



VI.  OSOBNÉ VOĽNO ŽIAKOV 

 

     V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa, každý žiak má právo na osobné voľno, v ktorom sa 

môže realizovať, môže sa podľa vlastného presvedčenia venovať svojim záujmom 

v obľúbenej činnosti (v športe, kultúre, hudbe a pod.). Osobné voľno žiakov sa určuje 

po absolvovaní cesty do ŠI, po konzumácii obeda, t.j. od 15,00 hod. do 17,30 hod. V tomto 

čase sa žiakovi nesmie prikazovať plnenie žiadnych povinností. Žiaci v čase osobného voľna 

nesmú však vykonávať také činnosti, ktoré by poškodzovali mravnosť, pravidlá slušného 

správania, či zákony spoločnosti. 

     Žiak je povinný sa pri odchode na vychádzku v čase osobného voľna  zapísať do určenej 

evidencie (zošit na recepcii). 

 

 

 VII.  INDIVIDUÁLNE VYCHÁDZKY ŽIAKOV 

 

     Sú to vychádzky, ktoré udeľuje skupinový vychovávateľ mimo osobného voľna žiakov. 

Individuálne vychádzky žiakom mladším ako 16 rokov (spravidla žiakom I. ročníkov) možno 

udeľovať do 20,00 hod. Žiakom od 16 rokov do 21,00 hod.   

     V individuálnych prípadoch, keď si to vyžaduje situácia, riaditeľ, resp. vedúci 

vychovávateľ dáva súhlas na dlhšie vychádzky, ako sú stanovené vyššie (napr. divadelné 

predstavenie a pod.). 

     Pri odchode na individuálnu priepustku, resp. vychádzku sa žiak zapíše do určenej 

evidencie. Po príchode  sa žiak musí hlásiť u svojho skupinového, popr. Službukonajúceho 

vychovávateľa. 

 

 

 VIII.  PERMANENTNÉ PRIEPUSTKY 

  

 

Kritériá pre udelenie permanentných priepustiek: 

                                 -    vzorné správanie 

                                 -    vzorná starostlivosť o svoje prostredie 

                                 -    výborný prospech 

Permanentnú priepustku možno udeliť aj žiakovi, ktorý to potrebuje vzhľadom na výnimočnú 

aktivitu v kultúre, športe, v súvislosti s výkonom náboženských aktivít, a pod. 

 

 

   IX.  ŽIACKA SAMOSPRÁVA 

 

     Žiacka samospráva je spolutvorcom života v školskom internáte. V zmysle Dohovoru 

o právach dieťaťa musí s ňou vedenie ŠI viesť sústavný dialóg. Vzťah žiackej samosprávy 

a vedenia ŠI je partnerský. Najvyšším orgánom žiackej samosprávy je parlament. 
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  Funkcie:                                         -     predseda 

                                                       -     tajomník (zapisovateľ + pokladník) 

                                                       -     kultúrny referent 

                                                       -     športový referent 

                                                       -     stravovací referent 

 

     Žiacka samospráva je apolitický, suverénny orgán. Združuje všetkých žiakov bez 

akýchkoľvek rozdielov a takisto chráni záujmy všetkých žiakov a záujmy ŠI. Voľby do 

žiackej samosprávy sú záležitosťou kolektívu žiakov ubytovaných v ŠI.  Najúčinnejším 

nástrojom permanentného dialógu so žiakmi je pravidelný míting všetkých žiakov školského 

internátu. Predchádza mu sociologický prieskum názorov žiakov. Na mítingu sa musia 

zúčastniť všetci pozvaní riadiaci a pedagogickí zamestnanci zo školského internátu, popr. 

školy. Nie je povinnosťou vedenia školského internátu zabezpečiť vznik a fungovanie žiackej 

samosprávy. Samosprávu si žiaci organizujú dobrovoľne a samostatne.  

 

  

X.   ZDRAVOTNÉ, HYGIENICKÉ A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA,  

       ZÁSADY STRAVOVANIA 

 

Zdravotné opatrenia:  

 

      Školský internát nie je personálne ani materiálne vybavený na pomoc žiakom  

so špeciálnymi potrebami. V ŠI môžu byť ubytovaní iba tí žiaci so zdravotným 

znevýhodnením, ktorí dokonale ovládajú samoobslužné činnosti, sú adekvátne samostatní a  

schopní adaptovať sa na dané prostredie a rešpektovať Školský poriadok ŠI. Zákonní 

zástupcovia žiakov so zdravotným znevýhodnením poskytnú vychovávateľom ŠI informácie 

o zdravotnom stave týchto žiakov a prihlásia ich k celodennému stravovaniu.   

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

záväznými hygienickými predpismi a pokynmi. ŠI  disponuje vybavenými lekárničkami pre 

poskytnutie prvej pomoci a má zriadené izolačné miestnosti s príslušenstvom. 

     Ak žiak ochorie v školskom internáte, skupinový, príp. službukonajúci vychovávateľ  

poskytne žiakovi základnú starostlivosť, zaznačí stav chorého žiaka do denného záznamu, 

vo vážnom prípade zavolá pohotovosť alebo sprevádza žiaka k lekárovi (zabezpečí sprievod 

k lekárovi dospelou osobou) a telefonicky oznámi skutočnosť zákonnému zástupcovi 

neplnoletého žiaka. Chorý žiak je povinný, pokiaľ mu to zdravotný stav dovolí, opustiť 

internát a doliečiť sa v domácom prostredí, kde absolvuje aj vyšetrenie u svojho dorastového 

lekára. Dovtedy mu službukonajúci vychovávateľ zabezpečí podávanie predpísaných liekov a 

donášku stravy do izolačnej miestnosti. 

 

Hygienické opatrenia: 

     

     Vedenie ŠI zodpovedá za dodržiavanie hygienických predpisov. V rámci týchto predpisov 

vydáva vnútorné hygienické predpisy  pre zamestnancov (pracovný poriadok).  

Žiaci sú povinní z hľadiska hygienických opatrení: 

 - v určených priestoroch (úschovňa obuvi na prízemí) sa prezúvať           

 - starať sa o svoje životné prostredie a prostredie ŠI 

 - udržiavať svoje osobné veci v čistote a poriadku 

 - udržiavať osobnú hygienu a starať sa o osobný vzhľad 
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Bezpečnostné opatrenia: 

 

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

ochrane zdravia pri práci, s protipožiarnymi predpismi, predpismi civilnej ochrany, o čom 

vychovávatelia vedú príslušný záznam. 

     Vedenie ŠI vyžaduje a kontroluje dodržiavanie hygienických, protipožiarnych predpisov a 

predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpisov civilnej ochrany a vyvodzuje 

dôsledky pri ich nedodržiavaní.  

o žiaci musia byť pred vykonaním práce poučení o BOZP 

o počas práce musia mať žiaci zabezpečený odborný pedagogický dozor 

o počas osobného voľna žiakov zabezpečí vedenie ŠI pedagogický dozor žiakom, ktorí 

sa zdržiavajú v priestoroch internátu 

o pri odchode žiakov zo ŠI k rodičom, pri vychádzkach počas osobného voľna a                  

pri individuálnych vychádzkach sa pedagogický dozor nezabezpečuje 

o z bezpečnostných dôvodov nie je žiakom povolené sa zamykať         

v izbách ani v iných miestnostiach školského internátu 

o žiakom je zakázané zasahovať do elektrickej inštalácie, prechovávať na izbách tepelné 

elektrické spotrebiče ako varič, žehlička, kávovar, ohrievač, sendvičovač, hriankovač a 

pod. je zakázané. Povolené je používanie takýchto spotrebičov  iba v kuchynkách ŠI 

o žiakom nie je povolené premiestňovať inventár, poškodzovať steny, nábytok a   

ostatné zariadenie izieb lepením alebo iným  pripevňovaním plagátov a vývesiek,     

či násteniek 

 

 

Zásady stravovania: 

 

     V zmysle § 3 ods. 5 vyhlášky MŠ SR č. 366/2007 Z.z. o podrobnostiach o činnosti a 

prevádzke zariadení školského stravovania, žiak ubytovaný v školskom internáte odoberá 

denne hlavné jedlo (obed + večera) a doplnkové jedlo (raňajky) 

Žiak sa môže v prípade potreby odhlásiť zo stravovania prostredníctvom 

https://kalina.edupage.org/login/. 
Žiakom je zakázané vynášať zo školskej jedálne inventár ŠJ. 

Žiakom starším ako 18 rokov alebo zákonným zástupcom žiakov mladších ako 18 rokov je 

umožnené zúčastňovať sa zasadnutí stravovacej komisie, ktorá pracuje ako iniciatívny a 

poradný orgán, je určená na skvalitnenie školského stravovania a presadzuje záujmy 

stravníkov. 

     Školská jedáleň má určený časový harmonogram výdaja jedál a žiaci sú povinní ho 

rešpektovať. 

Poplatky za stravu uhrádzať bankovým prevodom na účet školy do 15. dňa v mesiaci ako 

platbu na nasledujúci mesiac (preplatky 1 x ročne  späť na účet) 
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XI.  REŽIM DŇA 

 

 7,00                           budíček 

 7,00  -    7,45             osobná hygiena, úprava izieb 

 6,30  -    7,45             čas výdaja raňajok  

 7,30  -    8,00             kontrola a bodovanie izieb / odchod na vyučovanie 

___________________________________________________________________________ 

 8,00   -    9,00            príprava na praktické vyučovanie 

 9,00   -  12,00            osobné voľno 

                                   výchovno-vzdelávacia, krúžková činnosť 

12,00  - 12,30             obed 

 

15,00  -  17,30             osobné voľno 

17,30  -  18,00             večera 

18,00  -  19,30             príprava na vyučovanie 

19,30  -  21,00             výchovno-vzdelávacia / krúžková činnosť 

21,00  -  22,00             príprava na večierku / osobná hygiena 

              22,00             večierka 

 

 

 

Príchod žiakov z návštev u rodičov je určený tak, ako príchod z individuálnej vychádzky. 

  

 

 

 

 

 

 

V Prievidzi  1. septembra 2021 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------                                         ----------------------------------- 

    Klaudia Majzlanová                                                      Mgr. Darina Krčíková 

vedúca vychovávateľka ŠI                                                      riaditeľka školy 
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