Školský internát, Trnavská cesta 2, Bratislava a Elokované pracovisko, Saratovská 26, Bratislava

Školský poriadok školského internátu (ŠP ŠI)
Školský internát (ďalej len ŠI.) je výchovno-vzdelávacie zariadenie zriadené
Bratislavským samospr. krajom (ďalej len VÚC) pre mimobratislavských žiakov stredných škôl. ŠI
zabezpečuje ubytovaným žiakom ubytovanie a výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo
vyučovania.
Prijímanie, prepúšťanie a vylúčenie žiakov
Na ubytovanie v ŠI nemá žiak nárok. O prijatí rozhoduje riaditeľ ŠI na základe žiadosti
o ubytovanie. O ubytovanie na ďalší - nasledujúci školský rok žiada zákonný zástupca žiaka alebo
žiak starší ako 18 rokov do konca júna. Žiaci prijatí na strednú školu žiadajú o prijatie do ŠI
bezprostredne
po prijatí na strednú školu. K žiadostiam žiakov, ktorí boli ubytovaní
v predchádzajúcom období, sa vyjadrujú jednotliví skupinoví vychovávatelia ŠI. Žiadosti, ku ktorým
je negatívne stanovisko skupinového vychovávateľa, prerokováva a vyjadruje sa k nim
pedagogická rada ŠI. Prijatie do ŠI platí len na jeden školský rok. O prijatí je žiadateľ (žiak alebo
jeho zákonný zástupca) písomne informovaný.
Riaditeľ ŠI prepustí žiaka z ŠI ak:
- o to písomne požiada zákonný zástupca žiaka alebo žiak starší než 18 rokov,
- prestal byť žiakom SŠ alebo prerušil štúdium,
- zákonný zástupca žiaka alebo žiak mešká s platením príspevku na úhradu nákladov
na ubytovanie viac ako jeden mesiac.
Riaditeľ ŠI môže za závažné porušenie Školského poriadku ŠI žiaka z ŠI vylúčiť.
Práva a povinnosti ubytovaných žiakov
Ubytovaní žiaci majú právo:
- používať pridelenú posteľ, miestnosť s príslušenstvom a spoločné priestory ŠI
- aktívne a dobrovoľne sa zúčastňovať na živote ŠI, dávať pripomienky a návrhy ku všetkým
otázkam života v internáte osobne, alebo prostredníctvom žiackej rady,
dobrovoľne na základe vlastného výberu sa zúčastňovať na činnosti záujmových útvarov a iných
výchovných podujatiach organizovaných alebo doporučených ŠI,
na pravidelnú výmenu posteľnej bielizne,
na poskytnutie prvej pomoci a zabezpečenie nevyhnutného lekárskeho ošetrenia,
stravovať sa v stravovacích prevádzkach, s ktorými za tým účelom ŠI uzatvoril zmluvu, alebo
si pripravovať stravu a konzumovať ju v priestoroch ŠI na to vyhradených a vybavených,
so súhlasom riaditeľa ŠI a za dohodnutých podmienok si priniesť na vlastnú zodpovednosť vlastné
vybavenie izby (nábytok, koberec, vysávač, chladničku, PC, naparovaciu žehličku a pod. )
- prijímať návštevy podľa osobitných pokynov,
- podávať návrhy, námety, sťažnosti, podnety, alebo pripomienky ku všetkým problémom života ŠI
prostredníctvom študentskej rady ŠI, osobne alebo písomne,
- zúčastniť sa na voľbe členov študentskej rady ŠI a byť zvolený,
- na komunikáciu s vychovávateľmi v duchu zásad slušnosti, humanity a demokracie,
na ochranu pred všetkými formami diskriminácie ,
na základe požiadania, na udelenie/neudelenie vychádzky /pobyt mimo ŠI v čase po 19,30 hodine/.
O udelení/neudelení rozhoduje vychovávateľ. Na vychádzku nevzniká automaticky nárok.

Ubytovaní žiaci sú povinní:
- dôkladne sa oboznámiť a dodržiavať školský poriadok ŠI, Organizačné pokyny a ďalšie opatrenia
vedenia ŠI a rešpektovať pokyny pedagogických a ostatných zamestnancov ŠI,
- dodržiavať prevádzkové a bezpečnostné pokyny vo všetkých priestoroch ŠI a jeho
bezprostrednom okolí,
- do dvadsiateho dňa predchádzajúceho mesiaca zaplatiť príspevok na úhradu nákladov
za ubytovanie, /do poznámky uviesť meno ubyt. žiaka a pracovisko: Trnavská, alebo Saratovská/
- každú neprítomnosť na vyučovaní, návštevu lekára, PN, každý odchod domov (ten si dať zapísať
i do odchodovej knižky, žiaci prvého ročníka), a každú inú neprítomnosť v ŠI nahlásiť hlavnej
službe v zborovni ŠI,
- zhoršenie zdravotného stavu okamžite hlásiť službukonajúcemu vychovávateľovi v zborovni.
V prípade choroby v súčinnosti s vychovávateľom oznámiť svoj zdravotný stav zákonnému
zástupcovi a po dohode
s ním v najkratšom možnom čase cestovať domov k lekárovi
bez sprievodu, alebo v prípade horšieho zdravotného stavu zotrvať v internáte do príchodu
zákonného zástupcu.
- oznámiť najneskôr do troch dní akúkoľvek zmenu týkajúcu sa osobných, rodinných pomerov
a zdravotného stavu
- čas mimo vyučovania využívať predovšetkým na plnenie študijných povinností a na prípravu
na vyučovanie,
- dôsledne dodržiavať povolené časy vychádzok /podrobnejšie v Organizačných pokynoch ŠI/
- písomne s vlastnoručným podpisom včas vopred požiadať o predĺženú vychádzku (do 18. rokov
podpisuje zákonný zástupca, nad 18. rokov môže žiak), ktorá je nad rámec povolených vychádzok,
ktoré môže udeliť vychovávateľ. Túto písomnú žiadosť odovzdá včas vopred skupinovému
vychovávateľovi na posúdenie. Rovnako bude postupovať v prípade výnimky a povolenia
pri príchodoch z domu po 21,00 hodine.
- dodržiavať osobnú hygienu
- udržiavať v poriadku a čistote pridelenú ubytovaciu bunku s príslušenstvom a osobné veci, čistiť
minimálne 1 x do týždňa (na čo si zabezpečí čistiace prostriedky) po dohode so skupinovým
vychovávateľom, povinne dôsledne upratať pridelenú ubytovaciu bunku i so sociálnym zariadením,
pravidelne vymieňať posteľnú bielizeň, neznečisťovať spoločné priestory ŠI a jeho okolie,
ak používa žiak vlastnú posteľnú bielizeň prípadne i deku je povinnosťou žiaka a žiakovho
zákonného zástupu dodržiavať hygienickú normu výmeny /1x za 2 týždne/
- separovať odpad do príslušných nádob,
- udržiavať poriadok a čistotu v okolí ŠI a podieľať sa na vytváraní estetického prostredia ŠI a jeho
okolia v súlade s enviromentálnymi zásadami
- dodržiavať nočný pokoj od 22.00 do 6.00 hod. a v tomto čase stíšiť/vypnúť aj mobilné
telefóny a nerušiť telefonovaním v izbe, či spoločných priestoroch ŠI ostatných
- doklady, peniaze, mobilné telefóny, bižutériu a pod. sú povinní žiaci uzamykať do skriniek,
prípadne dať do úschovy do zborovne,
- skontrolovať pri odchode z izby uzatvorenie okien /okrem vetračiek/, vodovodných batérií,
vypnutie všetkých elektrických spotrebičov z elektrickej siete a osvetlenie izby,
- pri udeľovaní vychádzok a vychádzkach po večernej kontrole dodržiavať osobitné pokyny vydané
vedením ŠI a postupovať len v súlade s nimi,
- z dôvodu preventívnej ochrany žiakov ubytovaných v ŠI, akceptovať a podrobiť sa v prípade

podozrenia z prítomnosti návykových látok, rôznym preventívnym opatreniam / testy, kontrola izieb
a osobných vecí, rôzne preventívne akcie policajného zboru zamerané na odhalenie prípadného
prechovávania návykových látok /pri odôvodnenom podozrení sa podrobiť dychovému testu
a iného testu na zistenie prítomnosti alkoholu a iných látok v tele,
- vykonávať samoobslužné činnosti, udržiavať v čistote kuchynky, vykonávať služby v kuchynkách,
pri vynášaní smetí, študovniach a sprchách podľa rozpisu schválenom vychovávateľmi ŠI,
pomáhať pri udržiavaní čistoty okolia ŠI a iných činnostiach podľa pokynov vedenia ŠI alebo
poverených zamestnancov,
- šetriť vodou, elektrickou energiou, zabezpečiť izbu pri odchode proti krádeži (uzamykať)
- so zariadením ŠI zaobchádzať s citom, nenásilne, predchádzať jeho poškodeniu, nepoškodzovať
i ostatné priestory ŠI a taktiež fasádu budovy a ochranné siete proti vtáctvu na balkónoch.
Opotrebované alebo inak poškodené a nefunkčné zariadenie alebo iné závady ihneď po ich
zistení nahlásiť v zborovni hlavnej službe a nepoužívať ho do posúdenia údržbárom ŠI ,
- dodržiavať zásady tolerancie, dobrého spolunažívania a slušného správania, a v prípade ich
porušovania
to
bezodkladne
nahlásiť
skupinovému
vychovávateľovi,
spolu
s informáciami/skutočnosťami, ktoré môžu viesť k možnému konfliktu,
- zdvorilo vystupovať voči zamestnancom ŠI a iným osobám pohybujúcim sa v ŠI,
- pred odchodom z izby dôkladne zatvoriť okno (nie vetrák), zhasnúť svetlá, vytiahnuť spotrebiče
(aj nabíjačky) zo zásuviek, vyniesť smeti, pokiaľ nie sú vynesené a izbu uzamknúť. Stratu kľúča
/čipovej karty/, okamžite hlásiť vychovávateľovi a uhradiť vyhotovenie nového,
- počas varenia v kuchynkách byť neustále prítomný, nenechávať na sporáku nič bez dozoru,
dodržiavať zásady BOZP, CO a PO
- označiť menom a číslom izby nádobu s potravinami odkladanú do spoločných chladničiek,
chladničku na pokyn vychovávateľa vyčistiť a následne vypnúť
- pri vstupe do budovy sa prezentovať v čítacom zariadení osobnou kartou
uhradiť stratu alebo poškodenie osobnej karty v plnej hodnote,
- strpieť pri vyzvaní vychovávateľom kontrolu osobných vecí, ktorá sa vykoná za účelom hľadania
odcudzených vecí , zakázaných látok alebo nepovolených elektrických spotrebičov,
- v prípade výskytu hmyzu /ploštice, šváby a pod./ okamžite túto skutočnosť nahlásiť v zborovni.
V prípade bezodkladného nenahlásenia tejto skutočnosti je ubytovaný povinný znášať finančné
náklady spojené s dezinsekciou,
- v spoločných priestoroch sa pohybovať primerane oblečený, nevstupovať na poschodia
a do iných priestorov ako priestorov určených pre ubytovaných žiakov stredných škôl (priestor ŠI),
- zákonný zástupca je povinný do 24 hodín od okamihu, keď sa dozvedel, oznámiť dôvod
neprítomnosti žiaka v internáte v zborovni (telefonicky, mailom),
- sledovať a rešpektovať OZNAMY vyvesené v budove ŠI, najmä na vývesných tabuliach
pri zborovni, brať ich na vedomie, dodržiavať a rešpektovať ich,
- v prípade skoršieho ukončenia ubytovania v ŠI, ako je koniec šk. roka, sú zákonní
zástupcovia/žiaci nad 18 rokov povinní písomne oznámiť ukončenie ubytovania v ŠI
najneskôr jeden mesiac vopred /k 1.dňu predchádzajúceho mesiaca/ pred plánovaným
ukončením. V prípade nesplnenia danej podmienky, je povinnosť uhradiť poplatok za
ubytovanie aj za nasledujúci mesiac.
- pred skončením pobytu v ŠI je žiak povinný odniesť si všetky svoje osobné veci, uhradiť všetky
nedoplatky a spôsobené škody, vrátiť zapožičaný inventár, kľúče, čipy, odovzdať izbu
vychovávateľovi v takom stave, ako bola žiakom preberaná pri nástupe na ubytovanie.

Ubytovaným žiakom sa nepovoľuje:
- vstupovať a zdržiavať na poschodiach a v iných priestoroch mimo priestorov určených
pre ubytovaných žiakov stredných škôl (priestor ŠI),
Saratovská:
- návštevy dievčat na chlapčenských izbách
- návštevy chlapcov na dievčenských izbách po 18,00 hodine (návšteva na izbe
do tohto času je možná max. na 1 hodinu),
- v čase od 19,00 do 7,00 hod. je zakázaný vstup na balkón
Trnavská a Saratovská:
- zdržiavať sa na cudzích izbách po 21:00 hod
- mať na izbách reproduktory
- v izbách používať akékoľvek elektrické spotrebiče okrem sušičov na vlasy (fénov), vysávačov,
stolných a nočných lámp, rádií, magnetofónov, notebookov, tabletov, mobil. telefónov a holiacich
strojčekov. Používanie žehličiek, varičov, rýchlovarných kanvíc, mikrovlnných rúr, tousterov, špirál,
televízorov a pod. na izbách je zakázané /platí pre pracov. Školského internátu, Trnavská 2/,
- žehliť a variť sa môže len v priestoroch na to vyhradených.
- používanie stolových PC a chladničiek , pre Elokované pracovisko, Saratovská 26 i rýchlovarných
kanvíc a mikrovlnných rúr /prípadne iných spotrebičov nepatriaci do základnej výbavy izby, ktoré
nie sú výslovne zakázané/ podlieha osobitným podmienkam za úhradu nákladov po povolení
riaditeľom ŠI.
V prípade výskytu a používania nepovolených spotrebičov na izbách budú následne z izby
odobrané. Vyzdvihnutie odobraných spotrebičov bude možné v zborovni, pričom je nutné ich v čo
najkratšom možnom čase zobrať domov. V prípade, že bude spotrebič opätovne nájdený, bude
uschovaný v ŠI až do výstupu žiaka z internátu.
- lepiť plagáty priamo na steny, nábytok a kresliť na ne, ani zatĺkať do stien klince,
- premiestňovať zariadenie (napr. nábytok) ŠI bez súhlasu vychovávateľa a správcu ŠI (každá
zmena v izbe musí byť vopred odsúhlasená)
- fajčiť a požívať alkoholické nápoje a iné návykové látky v priestoroch ŠI a v okolí ŠI
bez ohľadu na vek a súhlas rodičov, zákaz fajčenia sa vzťahuje aj na elektronické a iné typy
cigarety,
- prichádzať do ŠI pod vplyvom alkoholu a iných návykových látok,
- prinášať alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky, návykové a omamné prostriedky,
prípadne tieto užívať, prechovávať, predávať a poskytovať iným osobám,
- propagovať alebo inak šíriť toxikomániu, či pornografiu a iné protispoločenské javy,
- prinášať predmety ohrozujúce život a zdravie žiakov ( zbrane aj ich makety, suroviny a
pomôcky na výrobu zdraviu škodlivých látok),
- ponižovať žiakov a všetky ostatné osoby v ŠI, ich ľudskú dôstojnosť šikanovaním (vyžadovanie
služieb, peňazí, predmetov jedla, vyhrážanie sa násilím, bitie, slovné a fyzické ponižovanie, urážky
rodičov a pod.),
- variť v priestoroch pridelenej ubytovacej bunky (izba, sociálne zariadenie, chodbička), okrem kávy
a čaju,
- konzumovať stravu v študovniach a v spoločenských miestnostiach,
- umývať taniere, príbory a kuchynské riady v umývadlách na WC, na tento účel slúžia drezy v
kuchynkách,
- vykláňať sa alebo sedieť v oknách, pokrikovať na okoloidúcich, komunikovať medzi sebou

a s návštevami cez okná a vyhadzovať akékoľvek predmety z okien, uschovávať na oknách
a balkónoch potraviny,
- manipulovať s otvoreným ohňom, hlásičmi požiaru a prechovávať v ŠI teplomery a iné predmety
obsahujúce ortuť,
- zamykať sa počas dňa v izbe a iných miestnostiach ŠI (v prípade nevyhnutnosti zamknutia sa
v izbe v noci nesmie byť kľúč v zámke-musí byť vytiahnutý, aby sa mohol do izby dostať
kedykoľvek službukonajúci vychovávateľ),
- bez povolenia vychovávateľa si pozývať akékoľvek návštevy na izby a do návštevnej miestnosti
vodiť neznáme osoby,
- v návštevnej miestnosti sa správať hlučne, neslušne, nevhodne a netolerantne k iným,
- nevhodne sa správať na internátnych akciách i mimo nich v okolí a mimo ŠI, čím poškodzuje
dobré meno ŠI
- zdržiavať sa a vysedávať na schodišti a po chodbách ŠI
- používať výťah na bežnú prepravu smerom dole, používanie smerom hore je povolené
pri preprave troch osôb, oboma smermi pri preprave objemnejšej batožiny alebo pri zdravotných
problémoch /platí pre pracovisko Trnavská/,
- používať výťahy pri prekročení max. povoleného počtu osôb a max. váhy, určenej pre daný výťah,
správať sa v nich nekultúrne a poškodzovať ich akýmkoľvek spôsobom( Trnavská i Saratovská).
Takéto správanie bude považované za vážne porušenie Školského poriadku ŠI
- nahrávať akékoľvek audiovizuálne záznamy na internáte a internátnych podujatiach
a ich zverejňovanie bez súhlasu dotknutých osôb.
Výchovné opatrenia
- ústna pochvala, verejná pochvala, písomná pochvala listom rodičom a škole, vecná odmena,
- napomenutie vychovávateľom, pokarhanie vedúcim vychovávateľom/zást. riaditeľa (záznam
do os. spisov), pokarhanie riaditeľom ŠI (záznam do OS, oznámenie rodičom a škole), verejné
pokarhanie, podmienečné vylúčenie, okamžité vylúčenie z ŠI, zrušenie ubytovania.
Disciplinárny poriadok
Napomenutie - za bežné porušenie Školského poriadku ŠI (ďalej len ŠP ŠI), za nedodržiavanie
hygieny, neudržiavanie čistoty, za oneskorený príchod do ŠI, za neospravedlnenú neúčasť
na výchovných podujatiach organizovaných v rámci výchovnej skupiny, za rušenie nočného kľudu,
za nevhodné správanie, za neplnenie si študijných povinností a pod.
Pokarhanie - za opakované napomenutia alebo vážne porušovanie ŠP ŠI, za zvlášť hrubé,
nevhodné a netolerantné správanie, za neskorý príchod do ŠI bez prijateľného zdôvodnenia,
za odchod z ŠI bez súhlasu vychovávateľa alebo bez oznámenia hlavnej službe v prípade žiakov
starších ako 18 rokov (domov, po večernej kontrole a pod.).Podľa závažnosti: pokarhanie
vychovávateľom, pokarhanie vedúcim výchovy/zástupcom riaditeľa.
Pokarhanie riaditeľom ŠI
- pri opakovanom porušovaní ŠP ŠI po predchádzajúcom pokarhaní alebo pri závažnom porušení
ŠP ŠI. Toto pokarhanie môže byť zverejnené na informačnej tabuli.
Podmienečné vylúčenie z ŠI
- za opakované porušovanie ŠP ŠI, po predchádzajúcom pokarhaní riaditeľom ŠI alebo za:
závažné porušenie ŠP ŠI na návrh pedagogickej rady ŠI, pri preukázanej krádeži potravín, pri inej

krádeži (peňazí alebo iného majetku ŠI a žiakov ŠI), pri porušení Zákona o ochrane nefajčiarov
(odôvodnené podozrenie z fajčenia v ŠI alebo v jeho bezprostrednom okolí - pri vstupe do budovy),
pri konzumácii alkoholu alebo iných návykových látok v ŠI alebo pri príchode do ŠI pod ich
vplyvom, za prechovávanie alebo rozširovanie alkoholu alebo iných návykových látok v ŠI,
za nedovolené opustenie ŠI alebo neprítomnosť v ŠI cez noc bez súhlasu vychovávateľa alebo
bez oznámenia hlavnej službe v prípade žiakov starších ako 18 rokov, za vedomé poškodenie
majetku ŠI, za zvlášť hrubé správanie k iným žiakom ŠI, zamestnancom alebo iným osobám
pohybujúcim sa v ŠI , nevhodné správanie v okolí a mimo ŠI, za preukázané klamstvá a podvody
v súvislosti so Školským poriadkom ŠI.

Vylúčenie z ŠI
Po prerokovaní priestupku v pedagogickej rade ŠI
za porušenie ŠP ŠI
po predchádzajúcom podmienečnom vylúčení, alebo za veľmi závažné porušenie ŠP ŠI, za ktoré
môže byť žiak podmienečne vylúčený. V prípade žiaka mladšieho ako 18 rokov je ŠI povinný
vylúčenie prerokovať so zákonným zástupcom žiaka.
Žiakovi sa uložia opatrenia vo výchove po prerokovaní na pedagogickej porade vychovávateľov.
Upozornenia
- za cennosti, väčšie sumy peňazí v hotovosti a iný cenný majetok žiakov, vnesených do ŠI
bez súhlasu a vedomia riaditeľa ŠI alebo jeho zástupcu, ŠI nemôže zodpovedať. Žiaci si môžu svoj
majetok individuálne poistiť v niektorej z poisťovní,
- za škody spôsobené ŠI žiakmi a ich návštevami úmyselne alebo z nedbanlivosti, sú žiaci hmotne
zodpovední a sú povinní škody napraviť /zakúpiť a nainštalovať poškodenú vec v rovnakej kvalite/,
prípadne spôsobenú škodu v plnej výške uhradiť i s nákladmi spojenými s opravou a montážou,
- pri ochorení je žiak povinný bez odkladu odcestovať domov,
- v nedeľu a každý iný príchod z domu do ŠI v iný deň je povolený do 21.00 hod., o výnimku
neskoršieho príchodu môže zákonný zástupca žiaka/žiak nad 18.rokov požiadať v odôvodnených
prípadoch písomne
Platnosť Školského poriadku ŠI
Tento Školský poriadok ŠI je platný a účinný odo dňa jeho vydania, ktorý je
vyznačený na poslednej strane tohto školského poriadku.
Práva a povinnosti vyplývajúce zo Školského poriadku ŠI sú pre každého ubytovaného žiaka
záväzné od okamihu jeho nástupu do ŠI až do jeho výstupu z internátu
Súčasťou Školského poriadku ŠI sú Organizačné pokyny ŠI platné pre ŠI na Trnavskej ceste
2 v Bratislave a pre Elokované pracovisko, Saratovská 26 v Bratislave.
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