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Školský internát pri Strednej  odbornej  škole elektrotechnickej, 
 Sibírska 1, 917 01  Trnava 
  

               

       
 

PORIADOK ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU 
 
 
      Vnútorný poriadok školského internátu upravuje organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu 
v školskom internáte. Výchovno-vzdelávacia �innos� sa zameriava  na všestrannú pomoc �iakom  pri ich 
príprave na vyu�ovanie, formovanie aktívneho postoja �iakov k sebavzdelávaniu a sebavýchove, 
uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov, na rozvíjanie nadania, špecifických schopností 
a tvorivosti, na aktívne vyu�ívanie vo�ného �asu, oddych a relaxáciu. 
 
     Vnútorný poriadok školského internátu vydáva riadite� školy v súlade s Ministerstvom školstva 
Slovenskej republiky pod�a § 117 ods. 11 zákona �. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon), Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky �. 236/2009 zo d�a 03.06.2009 o školskom 
internáte. 
 
 
      
Základné povinnosti žiaka ubytovaného v školskom internáte 
 
   1.  �iak ubytovaný v školskom internáte,  aj nad 18 rokov,  je povinný dodr�iava� všetky ustanovenia   
        a zásady vnútorného poriadku a re�imu d�a. 
   2.  O umiestnení �iaka do konkrétnej izby rozhoduje vychovávate�. 
   3.  �iak v školskom internáte dodr�iava pravidlá spolo�enského správania, pri komunikácii  s 
        výchovnými  pracovníkmi,  pracovníkmi školy im vyká.    
   4.  �iak dochádza na vyu�ovanie a odborný výcvik v�as, riadne pripravený so všetkými u�ebnicami 
        a školskými potrebami, ktoré potrebuje na vyu�ovanie, odborný výcvik. 
   5.  �iakovi k�ú� od izby v školskom internáte po�as vyu�ovania a odborného výcviku bude vydaný 
        na vrátnici iba vtedy, ak bude ma� písomný súhlas od triedneho u�ite�a, majstra výcviku, �e je 
        uvo�nený z vyu�ovania, odborného výcviku alebo  so súhlasom vychovávate�a. 
   6.  �iak dodr�iava predpisy o bezpe�nosti a ochrane zdravia pri práci, vyu�ovaní a záujmovej �innosti. 
   7.  �iak dodr�iava po�iarne predpisy, nepoškodzuje protipo�iarne zariadenie a prístroje. 
   8   Žiakovi je v školskom internáte zakázané fajčiť, uschovávať a požívať alkoholické nápoje  
        a narkotiká, hrať hazardné, peňažné hry,  používať vlastné elektrospotrebiče, uschovávať 
        strelné zbrane, náboje, výbušniny, chemikálie a iné veci, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť  
        a zdravie žiaka. 
   9.  �iaci vo vzájomnom vz�ahu nesmú vyu�íva� vydieranie a útlak , tzv. šikanovanie. Takého 
        konanie nap��a  skutkové podstaty trestných �inov a má za následok vylú�enie zo školského 
        Internátu.  
 10.  �iak nesmie uvádza� do obehu, verejne sprístupni�,  dová�a� erotické a pornografické diela,  
        zobrazenie alebo iné predmety ohrozujúce mravnos�, v ktorých sa prejavuje neúcta k �loveku 
        a násilie. 
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 11. �iak si mô�e ulo�i�  pe�a�nú hotovos� a cenné veci u vychovávate�a. Pri nedodr�aní tejto  
       podmienky nebudú pri strate pe�a�nej �iastky a cenných veci Strednou odbornou školou 
        elektrotechnickou uhradené. 
 12.  �iak je povinný hospodárne zaobchádza� so zariadením  školského internátu. 
 13. �iak je povinný nahradi� škodu, ktorú spôsobil úmyselne alebo z nedbanlivosti na majetku 
       Strednej odbornej školy elektrotechnickej. 
14.  �iak je povinný chráni� zdravie svoje i spolu�iakov a pracovníkov, dodr�iava� všetky zdravotné 
       a hygienické opatrenia, podrobi� sa lekárskym a stomatologickým preventívnym prehliadkam. 
15.  �iak oznámi vychovávate�ovi, �e je  chorý a chce navštívi� lekára.  Vychovávate� �iakovi umo�ní  
       lekárske vyšetrenie. �iak alebo jeho zákonný zástupca  je povinný nahlási� návštevu lekára  
       triednemu u�ite�ovi, majstrovi  odborného výcviku.  Po príchode od lekára je povinný  nahlási�  
       triednemu u�ite�ovi, majstrovi  odborného výcviku, vychovávate�ovi ko�ko dní je práceneschopný. 
       �iak po�as práceneschopnosti zostáva v mieste trvalého bydliska alebo u zákonného zástupcu. 
16.  �iak zodpovedá za poriadok v izbe po�as celého d�a, poriadok si vykonáva sám. Svoje osobné 
       veci si udr�uje v �istote a poriadku. Dbá na poriadok v skrini,  stole a  poli�ke. 
17.  �iakovi je prísne zakázané uzamykanie izby po�as jeho prítomnosti. 
18.  �iak musí ma� izbu uzamknutú v jeho neprítomnosti 
19.  �iak sa pripravuje na vyu�ovanie v študovni, izbe alebo pod�a pokynu vychovávate�a. 
       �as prípravy je ur�ený v dennom re�ime  školského internátu, najmenej 1,5 hodiny denne. 
20.  �iak vykonáva záujmovú �innos� samostatne alebo skupinovo, pod�a osobných zá�ub, záujmov, 
       a schopností v�dy so súhlasom vychovávate�a. 
21.  �iak pravidelne l krát v tý�dni – štvrtok vykonáva generálny poriadok pod�a pokynov vychovávate�a. 
22.  �iak dodr�iava stanovený �as výdaja stravy v školskej jedálni. 
23.  �iak do školskej jedálni prichádza slušne oble�ený a upravený. Správa sa slušne, dodr�iava  
       základné  spolo�enské pravidlá stolovania.  
24.  �iak, ktorý nerešpektuje v školskej jedálni pravidlá slušného správania, je drzý k pracovníkom, 
       pedagogickému dozoru, zne�is�uje školskú jedále� a plytvá stravou, bude mu ulo�ené výchovné 
       opatrenie. 
25.  �iak je povinný dodr�iava� poriadok v kuchynke školského internátu pri príprave jedla – ve�ere. 
       Kuchynka v školskom internáte je �iakovi k dispozícii do 21.15 hodiny, potom sa uzamyká.     
26.  �iak je povinný dodr�iava� v rámci re�imu d�a  prípravu na ve�ierku v �ase od 21.30 hod. do  
       22.00 hodiny a vyhlásenú ve�ierku o 22.00 hodine. Je povinný dodr�iava� no�ný k�ud,  vypnú�  
       svetlo,  notebooky, tabletty, správa� sa ticho a neruši� spolubývajúcich pri spánku. 
27.  �iak má prísny zákaz akéhoko�vek pohybu po ve�ierke  z poschodia na poschodie, z izby do izby. 
28.  �iak odchádza zo školského internátu do miesta trvalého bydliska  spravidla v piatok po ukon�ení  
       vyu�ovania, odborného výcviku najneskôr o 15.00 hodine alebo po ukon�ení vyu�ovania v iný de�  
       v tý�dni (školské prázdniny). �iak izbu zamkne a k�ú� od izby je povinný odovzda� na vrátnici.  
29.  �iak prichádza do školského internátu v nede�u najneskôr do 21.15 hodiny. Príchod v pondelok 
       je  písomne zdôvodnený zákonným zástupcom.     
30.  �iak chodí na vychádzku  ka�dý de� pod�a re�imu d�a  po splnení základných povinností so  
       súhlasom vychovávate�a.  Nad rámec stanovený pre vychádzku v dennom re�ime  mô�e by� 
       �iak uvo�nený iba na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu. Pri neplnení základných  
       povinností má vychovávate� právo obmedzi� alebo nepovoli� vychádzku �iakovi.                                                                                                                                                                                                                        
31.  �iak je povinný na po�iadanie výchovných pracovníkov a vrátnika predlo�i� internátny preukaz 
       a vychádzkovú kni�ku. 
32.  �iak si poste�nú bielize� vymie�a ka�dých 14 dní. 
33.  �iak v školskom internáte pou�íva prezuvky. 
34.  �iakovi je zakázané vyhadzova� z balkóna rôzne odpadky, vykrikova�, vyklá�a� sa z balkóna. 
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35.  �iak za porušenie vnútorného poriadku alebo za nezaplatenie poplatku za ubytovanie v  
       stanovenom termíne mô�e by� zo školského internátu vylú�ený. 
36.  �iak v de� odchodu do trvalého bydliska je povinný vypnú� elektrické vypína�e,  odpoji� z  
       elektrickej siete predl�ovací kábel k notebookom, zatvori�  okná,  balkónové dvere, uzatvori�  
       vodovodné kohútiky. 
37.  �iak je povinný uhradi� stratu k�ú�a od izby v plnej sume. 
38.  Všetky základné povinnosti sa vz�ahujú v plnej miere aj na ubytované �ia�ky. 
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Opatrenia vo výchove 
 
 1. Opatrenie vo výchove, ktoré mo�no �iakovi ulo�i�,  je : 
      
     a/    pochvala  
     b/    iné ocenenie 
     c/    napomenutie 
     d/    pokarhanie 
     e/    podmienečné vylúčenie  
     f/    vylúčenie 
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Režim dňa v školskom internáte  pre žiakov  -  teoretické vyučovanie      
 
Pondelok a� piatok 
 
06.45                     budí�ek 
06.45  -   07.00      osobná hygiena 
07.00  -   07.25      ra�ajky 
07.25  -   07.50      príprava na vyu�ovanie,  �istota a poriadok v izbe 
07.50                     odchod na vyu�ovanie 
08.00  -  15.00       teoretické vyu�ovanie 
15.00  -  18.15       osobné vo�no, vychádzka, záujmová �innos�, štúdium, ve�era 
18.15  -  18.30       nástup �iakov, oboznámenie s programom  
18.30  -  20.00       povinné štúdium 
20.00  -  21.30       záujmová �innos�, sledovanie TV,  štúdium 
21.30  -  22.00       príprava na ve�ierku 
22.00                     ve�ierka 
 
 

Režim dňa v školskom internáte  pre žiakov – odborný výcvik 
 
Pondelok a� piatok 
 
06.15                     budí�ek 
06.15  -   06.30      osobná hygiena 
06.30  -   06.55      ra�ajky 
06.55  -   07.05      príprava na odborný výcvik,  �istota a poriadok v izbe 
07.05                     odchod na odborný výcvik 
07.15  -  12.45       odborný výcvik 1. a  2. ro�ník, NA 
12.45  -  13.15       obed 
13.15  -  18.15       osobné vo�no, vychádzka 1. a  2. ro�ník, NA, záujmová �innos�, štúdium, ve�era 
07.15  -  14.15       odborný výcvik 3. a  4. ro�ník 
14.15  -  18.15       osobné vo�no, vychádzka, záujmová �innos�, ve�era 
18.15  -  18.30       nástup �iakov, oboznámenie s programom  
18.30  -  20.00       povinné štúdium 
20.00  -  21.30       záujmová �innos�, sledovanie TV, štúdium 
21.30  -  22.00       príprava na ve�ierku 
22.00                     ve�ierka 
 
 
Nedeľa 
18.00  -  21.15     príchod �iakov do školského internátu 
18.00  -  21.00     vychádzka 
21.00  -  21.30     prezencia �iakov 
21.30  -  22.00     príprava na ve�ierku 
22.00                   ve�ierka 
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Schválil:   Ing. Jozef KRIVOŠÍK 
                    riadite� školy 


