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

 

Organizačné pokyny 

 Školský internát  v Bratislave na Trnavskej ul.  (ďalej len ŠI) je  určený na ubytovávanie 

žiakov bratislavských stredných škôl počas školského roku. ŠI má nepretržitú prevádzku okrem 

dní prázdnin a s výnimkou odchodových dní, ktoré sú určené riaditeľom ŠI a zverejnené             

na začiatku školského roka. Počas odchodových dní je ŠI zatvorený a žiaci sú povinní 

odcestovať domov. 

 

 Výchovno-vzdelávaciu prácu v ŠI organizujú a vykonávajú pedagogickí zamestnanci ŠI 

(skupinoví vychovávatelia ) podľa výchovného programu ŠI.  ŠI riadi a za jeho činnosť 

zodpovedá riaditeľ ŠI. Počas neprítomnosti zastupuje riaditeľa ŠI zodpovedný zástupca/vedúci 

vychovávateľ/vychovávateľ. Každý žiak je v ŠI zaradený do výchovnej skupiny a má určeného 

skupinového vychovávateľa. 

 

 Hlavná služba sa vykonáva v ŠI od 6.00 do 22.00. Hlavná služba je vykonávaná denne 

jedným z pedagogických pracovníkov ŠI alebo pomocným vychovávateľom v zborovni. Hlavná 

služba v plnom rozsahu zastupuje skupinových vychovávateľov v prípade ich neprítomnosti.  

V čase od 22.00 do 6.00 je nočný pokoj a v ŠI je zabezpečená nočná služba alebo nočná 

pohotovosť. 

 

 Štúdium a výchovno-vzdelávacia činnosť - žiaci sú povinní zúčastňovať sa 

výchovnovzdelávacích činností v ŠI podľa plánu činnosti výchovných skupín a podľa pokynov 

vychovávateľov (na výchovných činnostiach výchovnej skupiny, na celodomových 

zhromaždeniach) a podľa rozhodnutia riaditeľa ŠI aj na niektorých ďalších podujatiach, ktoré 

organizuje ŠI. Do práce záujmových útvarov sa žiaci zapájajú dobrovoľne podľa svojich 

individuálnych záujmov. Príprava na vyučovanie je povinná v určenom individuálnom čase      

pre žiakov prvého ročníka štvorročného štúdia a v prípade slabých študijných výsledkov aj       

pre starších žiakov štvorročného štúdia podľa rozhodnutia skupinového vychovávateľa alebo 

rodičov. Ostatní žiaci sa na vyučovanie pripravujú individuálne. Na prípravu na vyučovanie 

využívajú predovšetkým čas určený denným režimom. Na štúdium sú k dispozícii študovne.      

V študovniach je povolené študovať aj po 22. hod. na základe súhlasu službukonajúceho 

vychovávateľa. Pri štúdiu sú žiaci povinní dodržiavať pokoj, byť ticho a nerušiť ostatných 

študujúcich. Pri odchode zo študovní a iných spoločných priestorov je každý povinný po sebe 

poupratovať a dať spoločný priestor do pôvodného stavu. V študovniach a iných spoločných 

priestoroch, okrem kuchyniek, nie je povolené konzumovať stravu. Sledovanie TV                      

v študovniach je povolené len vo vyhradenom čase mimo  času štúdia.  

 

  

 Vstup do ŠI je možný len cez vrátnicu ŠI, kde je vykonávaná nepretržitá služba 

informátorom. Pri vstupe a výstupe z ŠI sa žiaci bez vyzvania povinne prezentujú v čítacom 

zariadení. Bez prezentovania v čítacom zariadení alebo prípadného preukázania sa preukazom    

a priepustkou s fotografiou nebude žiak vpustený do ŠI. Informátor je povinný informovať 

hlavnú službu, ktorá preberie riešenie prípadu.   

Povinnosť prezentácie je aj pri každom príchode i odchode z ŠI !!! 

 



 Návštevy - Pre návštevy v ŠI platia obmedzenia. Do ubytovacích priestorov ŠI má vstup 

povolený  najbližšia rodina ubytovaného žiaka (rodičia a súrodenci) a spolužiačky u dievčat       

a spolužiaci u chlapcov. Návštevy môže povoliť len hlavná služba. Návštevy, ktoré majú 

povolený vstup do ŠI, sú povinné dať sa zaevidovať na vrátnici. Žiak je povinný  osobne 

prevziať návštevu a ohlásiť ju hlavnej službe v zborovni. Všetky návštevy sú  vyhlasované 

rozhlasom /Trnavská cesta 2/. Návštevy sú povolené v čase od 7.00 do 19.00.hod. Všetky 

návštevy musia opustiť ŠI do 19.15 hod.  

Pracovisko: Saratovská 26- Vzájomné návštevy chlapcov a dievčat sú možné tak, ako je 

uvedené v Školskom poriadku ŠI. Žiak je povinný nahlásiť návštevu hlavnej službe v zborovni   

a musia s ňou súhlasiť spolubývajúci. Pokiaľ spolubývajúci nesúhlasia, majú povinnosť nahlásiť 

túto skutočnosť v zborovni, tým pádom je návšteva nepovolená. 

 

 Ubytovanie - ubytovaní žiaci sú po nástupe na ubytovanie oboznámení so Školským 

poriadkom ŠI, s Organizačnými pokynmi ŠI, sú poučení o zásadách bezpečnosti a ochrany 

zdravia v ŠI, oboznámení oprávnenou osobou s protipožiarnymi opatreniami a s postupom          

v prípade požiaru alebo pri iných živelných udalostiach.  Žiaci majú pridelené lôžko a sú 

ubytovaní na izbách s príslušenstvom, ktoré sú povinní udržiavať v čistote a poriadku. Čistota 

a poriadok sa každodenne kontrolujú a vyhodnocujú súčasne s tzv. bezpečnostnou kontrolou.   

Pri zistení nečistoty a neporiadku sú výchovní pracovníci oprávnení uložiť výchovné opatrenia   

a navrhnúť disciplinárne konanie. Do umývadiel a WC je zakázané vhadzovať predmety, ktoré 

tam nepatria. Prípadné náklady za vyčistenie upchatého WC novinami, hygienickými vložkami, 

handrami a pod. hradia vinníci.  

 ŠI zabezpečuje pravidelnú výmenu posteľnej bielizne. Termín výmeny sa oznamuje 

vopred na informačnej tabuli. Žiaci sú povinní si v tomto termíne vymeniť posteľnú bielizeň, 

prípadne si z dôvodu svojej neprítomnosti v ŠI v čase výmeny, zabezpečiť výmenu posteľnej 

bielizne spolubývajúcim alebo iným žiakom ŠI. 

  

 V izbách je prísne zakázané maľovať, lepiť plagáty, nálepky a pod. na dvere           

a steny, nábytok a pod., taktiež pribíjať klince, ďalej bez vedomia a súhlasu vychovávateľa 

svojvoľne presúvať alebo prenášať nábytok, používať nepovolené elektrické spotrebiče, 

umývať vlasy a kuchynské riady v umývadlách.  

Akúkoľvek zistenú závadu sú žiaci povinní bez meškania oznámiť v zborovni.  

 

Stravovanie - ŠI nezabezpečuje spoločné stravovanie ubytovaným žiakom. Obedy si 

zabezpečujú žiaci cez školu.  Na individuálne stravovanie sú v ŠI zriadené kuchynky, v ktorých 

je každý povinný dodržiavať bezpečnostné pokyny, udržiavať poriadok, nenechávať zapnutý 

sporák a rúru bez dozoru, neohrozovať seba ani druhých horúcimi potravinami, vypnúť a očistiť 

po sebe sporák, rúru, mikrovlnnú rúru, drez, linku, stôl. Na varenie si každý prinesie svoje riady. 

Prinesené potraviny si môžu žiaci uskladniť v chladničkách v menom označených nádobách        

a s uvedením čísla izby žiaka. 

 

Žehlenie -  na vyhradených miestach v ŠI sa môže žehliť, žehličky sa zapožičiavajú v zborovni. 

Na žehlenie si žiaci môžu priniesť vlastné žehličky, túto skutočnosť sú povinní oznámiť 

skupinovej vychovávateľke a žehliť musia len na vyhradených miestach. Používanie žehličiek  

na izbách a iných nevyhradených priestoroch je zakázané a podlieha disciplinárnemu konaniu. 

 



Sprchy - na sprchovanie sú k dispozícii spoločné sprchy na 1. a 5. poschodí/Trnavská cesta 2/    

a sprchy pri bunkách. Sprchy je každý povinný udržiavať v čistote.  

Trnavská: 

Žiačky prvého ročníka na Trnavskej, využívajú sprchy do 21,00 hodiny, pokiaľ nemajú 

povolený príchod z vychádzky po 21,00 hod. 

Po osprchovaní v sprche na 5. poschodí na Trnavskej je každý žiak povinný vytrieť po sebe 

nafŕkanú stojacu vodu pred sprchami. Po osprchovaní nezhasínať svetlo (pri zapálenom svetle sú 

zapnuté ventilátory). Z kapacitných dôvodov odporúčame na sprchovanie využívať aj 

popoludňajšie hodiny, nenechávať sprchovanie na čas tesne pred spaním.  

 

 

Vychádzky a večerná kontrola - vo svojom voľnom čase sa smú žiaci zdržiavať v meste 

(nesmú opustiť mesto) len do času večernej kontroly prítomnosti v ŠI. Individuálne môže každý 

žiak požiadať o vychádzku po tomto čase svojho skupinového, alebo v jeho neprítomnosti 

vychovávateľa v hlavnej službe, ktorý vyznačí vychádzku do priepustkovej knižky.  

O vychádzku je  žiak povinný požiadať do 19,25 hod. O udelení/neudelení vychádzky 

/pobyt mimo ŠI v čase po 19,30 hodine/ rozhoduje vychovávateľ.  

Na vychádzku nevzniká automaticky nárok !!! 

 Návrat z vychádzky sa eviduje na vrátnici /Trnavská/ a v zborovni /Saratovská/.  

Pri večernej kontrole musí byť každý žiak osobne prítomný vo svojej izbe (okrem 

povolených vychádzok), až do skontrolovania vychovávateľom vykonávajúcim večernú 

kontrolu na danej izbe.  

Vychádzkou sa rozumie každé povolené opustenie ŠI po čase večernej kontroly.  

 

Povolené časy vychádzok v čase po 19,30 hodine /večerná kontrola prítomnosti/ 

 žiaci vo veku 16 rokov - vychádzka do 20,00 hod./ za týchto sa považujú všetci žiaci,   

v trvaní celého školského roka, ktorí k 1.9. daného školského roka dosiahli daný vek, teda ak má 

žiak  1.9. daného škol. roka vek 16 rokov považuje sa za žiaka vo veku 16 rokov počas celého 

nasledujúceho školského roka pre účely udelenia vychádzky/, 

 žiaci vo veku 17 rokov - vychádzka do 21,00 hod./ za týchto sa považujú všetci žiaci,  

v trvaní celého školského roka, ktorí k 1.9. daného školského roka dosiahli daný vek, teda ak má 

žiak  1.9. daného škol. roka vek 17 rokov považuje sa za žiaka vo veku 17 rokov počas celého 

nasledujúceho školského roka pre účely udelenia vychádzky/, 

 žiaci vo veku 18 rokov  - vychádzka do 22,00 hod./ za týchto sa považujú všetci žiaci, 

v trvaní celého školského roka, ktorí k 1.9. daného školského roka dosiahli daný vek, teda ak má 

žiak  1.9. daného škol. roka vek 18 rokov považuje sa za žiaka vo veku 18 rokov počas celého 

nasledujúceho školského roka pre účely udelenia vychádzky/, 

 žiaci vo veku nad 18 rokov /nadstav., vyššie odb. štúdium/- vychádzka do 23,00 

hod., a do rána, pričom sú povinní v plnej miere rešpektovať nočný pokoj  / 22,00 hod.- 06,00 

hod./ 

Príchod z vychádzky „do rána“ do ŠI je možný najskôr po 06,00 hod.                                                                                                 

 Uvedené časy vychádzok  môžu byť individuálne upravené po schválení ŠI na základe 

písomnej žiadosti s vlastnoručným podpisom zákonného zástupcu / žiaka nad 18.rokov               

v odôvodnených prípadoch. 

  

 



Odchody domov - domov môžu žiaci odchádzať na dni pracovného voľna. U žiakov prvých 

ročníkov musí byť každý odchod /príchod potvrdený vychovávateľom aj rodičmi v odchodovej 

knižke. Počas týždňa sú odchody povolené len v odôvodnených prípadoch po povinnom 

nahlásení odchodu v zborovni a v prípade ochorenia /taktiež povinnosť nahlásenia v zborovni/. 

Chorí žiaci sú povinní nahlásiť ochorenie, návštevu lekára a výsledok vyšetrenia hlavnej 

službe. Žiak s vysokou teplotou alebo infekčným ochorením je do odchodu domov umiestnený   

v izolačnej miestnosti. Plnoletí žiaci nepotrebujú na odchod z ŠI súhlas rodičov, sú však povinní 

odchod nahlásiť hlavnej službe s uvedením miesta pobytu a času návratu. 

- 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 

 

 Používanie výťahov platné pre pracovisko: 

Trnavská cesta 2-  z bezpečnostných dôvodov nie je žiakom povolené bežné používanie 

výťahu. Žiakom je povolené používanie výťahu zo zdravotných dôvodov (napr. zlomená 

noha, ochorenie pohybového aparátu) a pri preprave ťažších batožín, 

Saratovská 26 - z bezpečnostných dôvodov je povolené používať výťah len do max. povoleného 

počtu osôb a max. váhy, určenej pre daný výťah. 

Preťažovanie výťahu je prísne zakázané !!! 

 

Vo výťahoch sú žiaci povinní sa správať kultúrne a nepoškodzovať ich akýmkoľvek spôsobom.  

 

 

 Záverečné ustanovenia 

- ďalšie dôležité informácie a upozornenia sú priebežne zverejňované na informačnej tabuli 

- za všetky škody spôsobené úmyselne alebo nedbanlivosťou žiaka a jeho návštevy, je každý 

žiak osobne hmotne zodpovedný (napr. rozbité okná, poškodenie náterov a pod.) 

− pripomienky, návrhy a podnety na prácu ŠI môžu žiaci odovzdať písomne do schránky,   

a to aj anonymne, alebo ich  môžu predniesť prostredníctvom žiackej rady ŠI,  osobne 

vychovávateľom,  alebo riaditeľovi ŠI. 

− súčasť Organizačných pokynov tvorí Režim dňa /príloha/, ktorý sa prispôsobuje 

aktuálnych prevádzkovým podmienkam oboch pracovísk ŠI a individuálnym potrebám 

jednotlivých žiakov. 

 

  

Platnosť a účinnosť Organizačných pokynov ŠI od: 1. 9. 2020 

       

                                                                                        

 

                                                                                                             Mgr. Magdaléna Eliášová                               

               r i a d i t e ľ k a   

 

 

 

 

 



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

 

       R E Ž I M  D Ň A 

   Pondelok - piatok 
 6.oo – 09.00                 - budíček 

                                               - osobná hygiena, upratovanie izieb 

                                 - raňajky, príprava do školy 

 individuálne   - odchod do školy 

   09,00 – 11.00                                    - bezpečnostná kontrola a kontrola 

                                                                poriadku a hygieny 

 12.00 - 14.00   - obed (individuálne) 

 14.00 - 17.00     - vyučovanie, povinné a individuálne  

                                                              štúdium, mimoškolské akcie,  

                                                              záujmové činnosti,           

 17.00 - 19.30   - osobné voľno a štúdium 

 

 19.30    - večerná kontrola prítomnosti ! 

 

 po 19.30    - vychádzky na priepustky 

 

  19.30 - 21.30   - večerné štúdium 

 

  19.30 - 22.00   - osobná hygiena 

 

  22.00 – 06,00   - nočný pokoj 

 

         Piatok 

 do 19.30   - odchod k rodičom  (domov) 

 19.30   - večerná kontrola prítomnosti 

 po 19.30   - vychádzky 

  Sobota 

    do 19.30    - individuálny program 

 19.30   - večerná kontrola prítomnosti 

 po 19.30   - vychádzky 

 

  Nedeľa 

 19.30   - večerná kontrola prítomnosti 

 do 21.00   - príchod do ŠI,  prezentácia 

  22.00    - nočný pokoj 

 

        

                                                                             Mgr. Magdaléna Eliášová 

                                                                   r i a d i t e ľ k a v.r. 


