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Čl. 1
ÚVOD
Riaditeľ Športového gymnázia vydáva
na zabezpečenie výchovno –
vzdelávacieho procesu v Školskom internáte, Trieda SNP 53, Banská Bystrica
v zmysle Zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z. z. „Školský poriadok
školského internátu ,, s platnosťou od 1. septembra 2015.
Školský internát (ďalej len ŠI) je výchovno – vzdelávacie zariadenie, ktoré
zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno – vzdelávaciu činnosť v čase mimo
vyučovania, ubytovanie a stravovanie.
Výchovno – vzdelávacia činnosť v ŠI je realizovaná v súlade so Zákonom MŠ
SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní, Dohovorom o právach dieťaťa zo dňa 6.2.
1991 § 104 / 91 Z. z., Vyhláškou MŠaV SR č. 107/96 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa
Vyhláška MŠaV SR č. 12 / 94 Z. z. a príslušných ustanovení Zákonníka práce
týkajúcich sa bezpečnosti pri práci žiakov a zamestnancov, podľa pokynov
nadriadených orgánov, školským poriadkom škôl, ktorých žiaci sú ubytovaní v ŠI,
organizačnými pokynmi MŠ SR.
Žiak (čka) sa dobrovoľným rozhodnutím ubytovať sa na ŠI zaväzuje riadne
plniť všetky úlohy a povinnosti a správať sa v súlade so Školským poriadkom
školského internátu.
Školský poriadok ŠI je záväzný pre všetkých ubytovaných žiakov a zároveň
pre všetkých, ktorí sú v pracovnom pomere. Žiaci starší ako 18 rokov konajú
samostatne. Rodičia sú len informovaní o ich konaní.

Čl. 2
PRÁVA ŽIAKOV
Ubytovaný žiak má právo:
Využívať v plnom rozsahu pridelenú miestnosť aj s príslušenstvom.
Podieľať sa na realizácii výchovno-vzdelávacej činnosti.
Aktívne sa podieľať na živote v ŠI.
Využívať všetky priestory a zariadenia ŠI slúžiace pre výchovno-vzdelávaciu
činnosť, pri dodržiavaní prevádzkových predpisov, pre to ktoré zariadenie.
5. Žiak (čka) má právo umiestňovať na izbách vlastné doplnky so súhlasom
vychovávateľa a za predpokladu, že tieto nie sú v rozpore s morálkou,
právnymi predpismi a nepoškodzujú majetok ŠI (napr. omietku, obloženia
atď.) a spolubývajúcich.
6. Žiak (čka) má právo používať vlastné elektrospotrebiče len so súhlasom
vedenia ŠI. Používané spotrebiče musia vyhovovať štátnym normám a musia
byť pravidelne kontrolované. Rádiá, magnetofóny, CD-prehrávače, počítače a
pod. nesmú rušiť študijný ani nočný kľud. Televízory, vykurovacie telesá,
chladničky sa zakazujú používať na izbách.
1.
2.
3.
4.
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7. Žiaci majú právo konštituovať žiacku samosprávu, ktorá voči vedeniu ŠI
vystupuje ako partner, pokiaľ ide o záujmy žiakov.
8. Žiak (čka) má právo na ochranu pred všetkými formami diskriminácie alebo
trestania, ktoré vyplývajú z jeho rasy, sociálneho postavenia, činnosti,
vyjadrovania vlastných názorov alebo presvedčenia jeho rodičov resp.
zákonných zástupcov alebo členov rodiny.
9. Žiak (čka) má právo na slobodu prejavu, ale musia byť pri tom rešpektované
práva a povesť iných, chránená národná bezpečnosť, verejný poriadok,
morálka a dodržané zákony Slovenskej republiky.
10. Žiak (čka) má právo na slobodu myslenia a náboženstva (v súlade so zákonmi
Slovenskej republiky).
11. Žiaci majú právo slobodne sa združovať, musia však rešpektovať ľudské
práva, verejný poriadok, zásady morálky a bezpečnosti štátu.
12. Žiak (čka)má právo 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.).
13. Žiak (čka) má právo na ochranu pred duševným alebo telesným násilím,
urážaním, zneužívaním, zanedbávaním alebo nedbanlivým zaobchádzaním,
trýznením alebo akejkoľvek forme vykorisťovania.
14. Disciplína v ŠI sa musí zabezpečovať spôsobom zlučiteľným s ľudskou
dôstojnosťou žiakov. Telesné tresty sú neprípustné.
15. Žiak (čka) má právo na voľný čas a odpočinok.
16. Žiak (čka) má právo odmietnuť také práce, ktoré môžu byť pre neho
nebezpečné, škodlivé zdraviu (telesnému alebo duševnému), alebo by mohli
škodiť jeho mravnému, či sociálnemu rozvoju.
17. Žiak (čka) má právo na ochranu pred narkotikami, drogami, alkoholom a
psychotropnými látkami.
18. Žiak (čka) má právo opustiť ŠI počas dní školského vyučovania len na
základe
písomnej žiadosti rodičov a vedenia školy (sústredenia,
preteky).
19. Žiak (čka) má právo na to, aby sa všetci zamestnanci ŠI voči nemu správali
slušne.
20. Je potrebné rešpektovať voľný čas žiaka (čky), dobu povinného štúdia , nočný
kľud po 22,00 hod. Návštevy rôznych pohlaví sa povoľujú z týchto dôvodov iba
v čase voľna a so súhlasom skupinového vychovávateľa, maximálne však do
19,30 hod. na študovniach školského internátu.
21. V čase povinného štúdia od 19.30 - 21.00. hod rešpektovať kľud v celom ŠI.
Žiaci sa nachádzajú vo svojich izbách resp. študovniach.
22. V prípade priestupku voči Školskému poriadku ŠI vychovávateľ informuje
zákonných zástupcov žiaka (čky) aj v prípade, ak má viac ako 18 rokov.
23. Žiak má právo na komunikáciu so zamestnancami internátu v duchu zásad
slušnosti, humanity a demokracie.
24. Každý žiak má právo predložiť svoje požiadavky a návrhy na zlepšenie
práce v internáte vychovávateľovi.
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Čl. 3
POVINNOSTI ŽIAKOV
Ubytovaný žiak je povinný:
1. Dodržiavať pravidlá správania sa žiakov stredných škôl, dodržiavať pokyny
výchovných pracovníkov a ustanovenia „Školského poriadku ŠI.
2. Izbu pri odchode uzamknúť, kľúč odovzdať na vrátnicu ŠI (príp. stratu kľúča
neodkladne hlásiť skupinovému vychovávateľovi resp. na vrátnici).
3. V zmysle čl. 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, prezúvať
sa pri vchode do budovy ŠI.
4. Žiak (čka) je povinný sprístupniť izbu pre kontrolu prítomnosti osôb,
dodržiavania čistoty a poriadku na svojej izbe, inventára, atď.
5. Žiak (čka) je povinný (á) plniť úlohy súvisiace s čistotou a estetikou interiéru
a exteriéru ŠI.
6. Žiak (čka) nesmie požívať, prechovávať, pre seba alebo niekoho iného
obstarávať drogy, výbušniny, zbrane, akékoľvek tabakové výrobky,
psychotropné látky, alkohol, žuvací tabak, vodnú fajku a to tak v ŠI ako aj mimo
neho. Nedodržanie tohto ustanovenia je považované za hrubé porušenie
„Školského poriadku ŠI “. Prechovávanie drog a psychotropných látok, ich
obstarávanie a užívanie má charakter trestného činu podľa § 187 Trestného
poriadku SR.
7. Žiaci vo vzájomnom vzťahu nesmú používať
vydieranie a útlak (tzv.
šikanovanie). Takéto konanie môže napĺňať skutkovú podstatu trestného
činu, resp. trestno-právne stíhanie.
8. Žiak (čka) musí dodržiavať čas zaznamenaný v preukaze, resp. čas návratu
z rôznych podujatí, návštev a pod. Pobyt inde, ako je vyznačený v preukaze je
vážnym porušením „Školského poriadku ŠI“.
9. Žiaci sa musia medzi sebou navzájom slušne správať, rovnako aj voči
zamestnancom ŠI, Športového gymnázia a iným starším osobám.
10. Žiak (čka) nesmie uvádzať do obehu, robiť verejne prístupnými, vyrábať alebo
dovážať písomné pornografické diela, nosiče zvuku alebo obrazu, zobrazenia
alebo iné predmety ohrozujúce mravnosť a etiku, v ktorých sa prejavuje neúcta
k človeku a násilie.
11. Žiak (čka) musí byť primerane ustrojený (á) tak, aby neporušoval morálku.
12. Žiak (čka) dospelým a zamestnancom vyká. Oslovenie žiaka sa realizuje po
dohovore vychovávateľa so žiakom (čkou).
13. Žiak (čka) starší (šia) než 18 rokov, musí dodržiavať „Školský poriadok ŠI“,
v ktorom býva.
14. Žiak (čka) je povinný (á) dodržiavať pravidlá správania sa, ktoré platia
v demokratickej spoločnosti..
15. Odhlásiť zo stravy sa žiaci majú 24 hod. vopred. Odhlasovanie sa robí
u vedúcej školskej jedálne alebo cez internet.
16. Ak žiak (čka) ochorie doma alebo sa stane iná mimoriadna udalosť, pre ktorú
sa nemôže vrátiť do ŠI, rodič resp. zákonný zástupca oznámi vedeniu ŠI túto
skutočnosť.
17. Žiak (čka) je povinný (á) nahlásiť zmenu zdravotného stavu a dĺžku
práceneschopnosti príslušnému vychovávateľovi.
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18. Žiak (čka) si do ŠI neprinášajú cennosti. Ak tak urobí, musia si ich odložiť do
trezoru na vrátnici, ak tak neurobí, nesie plnú zodpovednosť za ich stratu alebo
odcudzenie.
19. Žiak (čka) je povinný zabezpečiť svoje osobné veci tak, aby tým zamedzil ich
odcudzeniu alebo poškodeniu.
20. Bicykle sa odkladajú na vyhradené miesto na prízemí ŠI. Za mobilné telefóny,
peniaze a cennosti uložené na izbách ŠI nezodpovedá.
21. Žiak (čka) nesmie auto parkovať v areáli ŠI.
22. Žiak (čka) si môže pripravovať jedlo na kuchynke max. do 20,45 hod.
23. Žiakom je vyhradené sa sprchovať do 21,00 hod.
24. Po 22,00 hod. žiaci nesmú sledovať TV. Po 22,00 hod. len s povolením
skupinového vychovávateľa (športové prenosy a pod.), rovnako aj sledovanie
TV v piatok, resp. cez víkend.
25. Žiak (čka) je povinný (á) bez vyzvania odovzdať preukaz ubytovaného na
ŠI, pri každom opustení ŠI s riadne vyznačeným miestom a časom pobytu.
26. Žiak (čka) je povinný (á) sa nahlasovať na pobyt počas víkendu.
27. Žiak (čka) je povinný dodržiavať nočný kľud po 22.00 hod.
28. Žiak (čka) je povinný (á) dodržiavať príchod na internát do 21.00 hod. (vo
štvrtok a nedeľu do 20.00 hod), v prípade neskoršieho príchodu vopred
nahlásiť svojmu skupinovému vychovávateľovi.
29. Pre všetkých ubytovaných žiakov platí zákaz fajčenia, požívania alkoholických
nápojov v ŠI a v jeho areáli.
30. Žiak (čka) nemôže bez súhlasu skupinového vychovávateľa, resp. hospodárky
ŠI svojvoľne presúvať inventár.
31. Žiak (čka) sa nemôže bez súhlasu skupinového vychovávateľa resp. vedúceho
ŠI, presťahovať do inej izby.
32. Nacvičovanie na hudobnom nástroji je povolené do 19.30. hod z dôvodu rušenia
kľudu vyhradeného na prípravu na vyučovací proces (žiaci konzervatória).
33. Žiak (čka) je povinný (á) odovzdať izbu za prítomnosti vychovávateľa resp.
hospodárky v pôvodnom stave ako ju prevzal na začiatku školského roka.
34. Žiak (čka) pri odhlásení sa z ubytovania je povinný (á) to oznámiť svojmu
skupinovému vychovávateľovi resp. hospodárke ŠI.
35. Žiak (čka) môže využívať herňu na ŠI do 20,45 hod.
36. Žiak (čka) môže využívať práčovňu do 20.00 hod., kľúčik je povinný (á) vybrať a
vrátiť na vrátnicu osobne.
37. Žiak (čka) je povinný (á) za znehodnotenie, alebo stratu preukazu uhradiť 1 €.
38. Žiak (čka) je povinný (á) za stratu kľúča alebo visačky zabezpečiť ich náhradu
na vlastné náklady / 5 euro + 1,50 visačka /.
39. Žiak (čka) sa nesmú voziť v budove ŠI na korčuliach, bicykli a kolobežkách.
40. Žiak (čka) je povinný (á) šetriť elektrickou energiou a vodou.
41. Žiak (čka) je povinný (á) platiť poplatok za ubytovanie do 10. dňa v mesiaci
vopred .
42. Žiak (čka)
je povinný (á) nahlásiť zistené nedostatky vo vybavení izby
a priľahlých priestoroch ihneď príslušnému vychovávateľovi.
43. Žiak (čka) je povinný (á) pri odchode z izby zatvoriť okná resp. balkónové
dvere, vypnúť elektrické spotrebiče a uzamknúť dvere.
44. Žiak je povinný v odchodový deň opustiť ŠI, vyprázdniť izbu, vyprázdniť kôš
a cenné veci uschovať u svojho vychovávateľa, resp. v trezore na vrátnici.
45. Žiak je povinný finančne uhradiť ním spôsobenú škodu do 30 dní odo dňa
stanovenia jej výšky.
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46. Žiakom sa zakazuje skladovanie a vystavovanie škatuliek po akomkoľvek
tabaku a aj prázdnych alkoholických fliaš na izbách.
47. Žiakom sa zakazuje manipulovať s predmetmi zabezpečujúcimi ochranu budovy
a majetok ŠI / hasiaci prístroj, hydrant .../
48. Žiaci nesmú úmyselne poškodzovať a ničiť majetok ŠI a jeho zariadenie.
49. Žiak nesmie manipulovať s televízorom , satelitom a WIFI, v prípade poruchy je
povinný to nahlásiť vychovávateľovi, resp. hospodárke ŠI.
50. Žiak nesmie počas dňa hlučne púšťať hudbu.
51. Žiak nesmie používať zábavnú pyrotechniku.
52. Žiak je povinný na vyzvanie vychovávateľa vyzbierať smeti okolo ŠI.
53. Žiak nesmie vyhadzovať z okna akékoľvek smeti.
54. Žiak je povinný si pravidelne vymieňať posteľnú bielizeň 2x do mesiaca.
55. Žiak nesmie spájať postele, v zmysle prevádzkového poriadku. Vzdialenosť
medzi posteľami musí byť minimálne 80 cm ak to priestor izby dovoľuje, postele
nesmú byť spojené..
POUČENIE
Podľa „Školského poriadku Školského internátu“ je v priestoroch ŠI
zakázané:
a) prechovávať, užívať, predávať a poskytovať návykové látky (alkohol,
všetky druhy tabaku vrátane žuvacieho tabaku, organické rozpúšťadlá a
drogy), ako aj ich výroba (vrátane surovín na ich výrobu);
b) fajčiť v areáli a vonkajších priestoroch ŠI;
c) propagovať alebo inak šíriť toxikomániu,
d) propagovať alebo inak šíriť rasovú, náboženskú a podobnú neznášanlivosť,
e) propagovať alebo inak šíriť zakázané hnutia, strany, náboženské sekty atď.
V prípade podozrenia na užitie akejkoľvek návykovej látky:
a) podrobí sa žiak (čka) dychovej skúške na požitie alkoholu;
b) bude žiakovi (čke) odobratý moč na toxikologické vyšetrenie na prítomnosť
drogy;
c) v prípade odmietnutia dychovej skúšky, resp. odberu vzorky moču sa bude
podozrenie na užitie drogy považovať za opodstatnené (pozitívny nález), a
bude sa postupovať podľa školského poriadku ŠI
Čl. 4
VÝCHOVNÉ OPATRENIA
Za vzorné plnenie „Školského poriadku ŠI “ žiak (čka) môže byť pochválený
(á) v zmysle klasifikačného poriadku.
Porušením „Školského
klasifikačného poriadku.

poriadku ŠI“ sa postihuje žiak (čka) v zmysle

A. POCHVALY
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Za vzorné správanie, za vzorné plnenie si povinností, za statočný čin, za
významný prejav aktivity sa môže žiakovi (čke) udeliť:
Pochvala vychovávateľom:
• za udržiavanie pridelenej izby v čistote a poriadku;
• za vzorné správanie sa;
• za vzorné dodržiavanie „Školského poriadku ŠI“;
• za činnosť v prospech výchovnej skupiny nad rámec svojich povinností.
Pochvala riaditeľom školy
• za úspešnú reprezentáciu ŠI;
• za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné
uznanie inou osobou alebo inštitúciou
. za vzorné dodržiavanie školského poriadku
B. OPATRENIA PRI PORUŠENÍ DISCIPLÍNY
Vymedzenie dôvodov, ktoré sa považujú za previnenia voči školskému poriadku ŠI:
a/ menej závažné previnenia:
 neskorý príchod z vychádzky do 30 minút
 neskorý odchod z internátu na vyučovací proces
 neprezúvanie
 neporiadok v osobných veciach
 nedodržiavanie nočného kľudu
b/ závažné previnenia:
- opakované menej závažné priestupky
- neskorý príchod z vychádzky nad 30 minút
 ničenie školského majetku, vandalizmus
 fajčenie v priestoroch ŠI
 prechovávanie a používanie alkoholických a návykových látok v priestoroch ŠI
 hrubé správanie a neslušné až vulgárne vyjadrovanie
 podvádzanie
 šikanovanie a vydieranie žiakov
 krádež
 úmyselné ublíženie na zdraví
 prejavy rasovej, náboženskej a inej neznášanlivosti
 hádzanie zábavnej pyrotechniky
 vyhadzovanie odpadkov z okna
 poškodzovanie majetku ŠI
 svojvoľné opustenie internátu
 násilné správanie
 verbálna / ústna / , neverbálna / písomná/ propagácia a podpora hnutí
smerujúcich k potláčaniu práv a slobôd občanov podľa § 260 Trestného
zákona
 falšovanie ospravedlneniek od rodičov
 zamkýnanie sa na izbe opačného pohlavia
 zdržiavanie sa na izbe opačného pohlavia bez vedomia vychovávateľa
 konanie, ktoré je v rozpore s morálkou
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 intímne prejavy v priestoroch ŠI
 predávanie akéhokoľvek tabakového výrobku v ŠI
Previnenia žiakov voči školskému poriadku ŠI sa spočítavajú vždy na konci
klasifikačného obdobia. Závažné previnenia sa budú riešiť neodkladne.
1. Napomenutie vychovávateľom:
za 1 -2 menej závažné previnenia zapísané v osobnom spise žiaka
2. Pokarhanie vychovávateľom:
 za 3– 5 menej závažných previnení zapísaných v osobnom spise žiaka
 za 1 – 3 hodiny neospravedlnenej absencie

3. Pokarhanie riaditeľom školy:
 za 6 – 8 menej závažných previnení zapísaných v osobnom spise žiaka
 za 4 – 7 hodín neospravedlnenej absencie;
 za podvádzanie;
 za fajčenie, užívanie akéhokoľvek /žuvacieho , šňupacieho/ tabaku;
 za prechovávanie alkoholických nápojov;
 za hádzanie zábavnej pyrotechniky;
 za vyhadzovanie odpadkov z okna;
 za opakujúce sa priestupky voči Školskému poriadku ŠI;
 za zamkýnanie sa na izbe opačného pohlavia;
 za zdržiavanie sa na izbe opačného pohlavia bez vedomia
vychovávateľa
 za falšovanie ospravedlneniek od rodičov
4. Podmienečné vylúčenie zo školského internátu

za 9 – 11 menej závažných previnení zapísaných v osobnom
spise žiaka

za 8 – 12 hodín neospravedlnenej absencie;

za hrubé , vulgárne a arogantné správanie;

za opakujúce sa priestupky uvedené v bode 3.;

za úmyselné poškodzovanie majetku a zariadení ŠI;

za prinášanie do ŠI alebo na činnosti organizované ŠI veci
ohrozujúce život, zdravie žiakov a iných osôb

za požívanie alkoholických nápojov, akéhokoľvek tabaku;

za krádež;

za úmyselné ublíženie na zdraví;

za šikanovanie a vydieranie;

za prejavy vandalizmu;

za prejavy rasovej , náboženskej a inej neznášanlivosti;

za prejavy, ktoré spĺňajú znaky skutkovej podstaty trestného
činu podľa Trestného zákona;

za svojvoľné opustenie internátu bez písomného súhlasu rodiča;

za konanie, ktoré je v rozpore s morálkou;

za opakované sa zamkýnanie na izbe opačného pohlavia,
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za intímne prejavy v priestoroch ŠI,
za predávanie akéhokoľvek tabakového výrobku v ŠI .

5. Vylúčenie zo školského internátu












za 12 a viac menej závažných previnení zapísaných v osobnom
spise žiaka;
za 13 a viac hodín neospravedlnenej absencie;
za užívanie drog a iných druhov toxikománie;
za lezenie po balkónoch ŠI;
za úmyselné ublíženie na zdraví;
za opakujúce sa nevhodné, hrubé a arogantné správanie;
za zvlášť hrubé, vulgárne správanie sa a vyjadrovanie, ktoré je v
rozpore s morálkou a etikou;
za nesplnenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení;
za opakujúce sa priestupky uvedené v bode 4;
za konanie, ktoré napĺňa znaky skutkovej podstaty trestného činu
podľa Trestného zákona, za ktorý bol žiak právoplatne súdom
odsúdený,
za omeškanie platby za ubytovanie viac ako 1 mesiac.

Poznámka:
 Táto klasifikácia je orientačná.
 Uplatnenie výchovných opatrení sa zrealizuje po individuálnom
posúdení každého priestupku.
Čl. 5
ZÁSADY SVOJPOMOCNEJ ČINNOSTI ŽIAKOV
Žiaci môžu vykonávať iba také práce, ktoré sú primerané ich fyzickému a
intelektuálnemu rozvoju.
-

Účelom svojpomocnej činnosti žiakov je prehĺbenie mravnej výchovy mládeže.

-

Svojpomocná činnosť je jedným z účinných prostriedkov v systéme výchovnej
práce ŠI. 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 činnostiam, zručnostiam a návykom.

-

Svojpomocná práca pomáha organizovať kolektív žiakov, pomáha udržiavať
čistotu a poriadok, pomáha motivovať žiakov k estetike, ochrane a tvorbe
životného prostredia.

-

Svojpomocná práca
zamestnancov ŠI.

-

Všetky práce musia žiaci vykonávať za prísneho dodržiavania zdravotných a
hygienických zásad a požiadaviek, majúc na zreteli osobnú ochranu a
bezpečnosť pri práci.

má

výchovný

+
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-

Na svojpomocnej práci sa podieľajú všetci žiaci. Od účasti na nej môžu byť
oslobodení žiaci zo závažných dôvodov, podľa posúdenia vychovávateľa.

-

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

-

Žiaci nesmú vykonávať práce s použitím dezinfekčných prostriedkov, čistiť
okná, osvetľovacie zariadenia, veľké upratovanie a práce, ktoré sú náročné
na dodržiavanie bezpečnostných predpisov.

-

Podľa druhu práce používajú ochranné pomôcky.

-

Upratujú izby a okolie ŠI.

-

Žiaci sú povinní šetriť zariadenie ŠI, pracovné prostriedky, ochranné pomôcky,
včas vypínať svetlo a nenechávať zbytočne tiecť vodu a zapnuté spotrebiče
počas neprítomnosti v izbe.

-

Upratovanie, čistenie spoločných a spoločenských priestorov a veľké
upratovanie zabezpečí vedenie ŠI zamestnancami.

-

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

-

Žiaci oznamujú vedúcemu (vedúcej) ŠI alebo vychovávateľom nedostatky,
ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a zdravie žiakov a zamestnancov.
Vychovávateľ zapisuje nedostatky do knihy porúch.

-

Vedúci vychovávateľ (ka) ŠI určí presný čas na svojpomocnú prácu žiakov
tak, aby sa nenarúšal čas vyhradený na tréning, odpočinok, prípravu na
vyučovanie, výchovno-vzdelávaciu a záujmovú činnosť. Zabezpečí dostatok
pracovných ochranných pomôcok. Upratovací deň je v školskom roku určený
vo štvrtok.

-

Vedúci vychovávateľ (ka) ŠI zabezpečí kontrolu poriadku a čistoty na izbách,
osobných vecí, spoločných priestorov a okolia ŠI.
Čl. 6
INDIVIDUÁLNE VYCHÁDZKY ŽIAKOV

Vychádzky udeľuje skupinový vychovávateľ mimo osobného voľna žiakov.
- ZŠ
do 20,00 hod.,
- I.roč. SŠ
do 20,30 hod.;
- II.- IV. roč.SŠ
do 21,00 hod.
V individuálnych prípadoch, keď si to vyžaduje situácia, skupinový
vychovávateľ dáva súhlas na predĺženie vychádzky (než sú stanovené vyššie - napr.
kino, divadelné predstavenie, koncert, diskotéka a pod.).
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Vychádzky vo štvrtok a nedeľu sú pre všetkých do 20,00 hod.
Pri vzornom dodržiavaní školského poriadku môže vychovávateľ udeliť
žiakovi individuálne vychádzky do 22,00 hod.
Pri vzornom dodržiavaní školského poriadku môže vychovávateľ žiakom
konzervatória / 5.-6. roč. + starší žiaci/ udeliť vychádzku do 22,00 hod.
Žiak (čka) pri odchode na individuálnu vychádzku si musí dať podpísať
preukaz príslušnému skupinovému vychovávateľovi, ktorý v ňom vyznačí čas
odchodu a podpíše ho (preukaz zostáva u vychovávateľa).
Žiak (čka) pri príchode z individuálnej vychádzky si prevezme preukaz
u službukonajúceho vychovávateľa.
Čl. 7
OSOBNÉ VOĽNO ŽIAKOV
V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa, každý žiak má právo na osobné voľno,
v ktorom sa môže sebarealizovať, môže sa podľa vlastného presvedčenia venovať
svojim záujmom v športe, kultúre, hudbe alebo v iných činnostiach. Osobné voľno
žiakov sa určuje po príchode na ŠI najmenej 2 hod. denne. V tomto čase sa žiakovi
nesmie prikazovať plnenie žiadnych povinností. Žiaci však v čase voľna nesmú
vykonávať také činnosti, ktoré by poškodzovali mravnosť, zákony demokratickej
spoločnosti alebo pravidlá slušného správania v ŠI, či na verejnosti.
Čl. 8
ZDRAVOTNÉ, HYGIENICKÉ, BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A ZÁSADY
STRAVOVANIA
Zdravotné opatrenia:
Do ŠI môže byť prijatý žiak (čka) , ktorému (rej) 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.
Úzko spolupracuje s ošetrujúcimi lekármi. ŠI musí mať vybavené lekárničky
pre poskytnutie prvej pomoci.
Ak žiak ochorie na ŠI, službukonajúci vychovávateľ zariadi, aby žiak bol
odborne ošetrený lekárom (zmeria mu teplotu, zapíše stav chorého do denného
hlásenia, zaznačí aký úkon bol vykonaný, aké lieky mu boli podané a na koho
pokyn). Ak žiak potrebuje lekárske ošetrenie, osobne ho k nemu doprevádza.
Oznámi škole a rodičom príp. zákonnému zástupcovi, že žiak (čka) je chorý (á).
Zabezpečí, aby o tejto správe bol vykonaný záznam v knihe hovorov. Ak je to
potrebné, po rozhodnutí lekára, vyzve rodičov (zákonného zástupcu), aby si po žiaka
(čku) prišli. Ak to nie je možné, zabezpečí mu starostlivosť na ŠI.
Ak žiak (čka) ochorie v škole, navštívi ošetrujúceho lekára po oznámení
triednemu učiteľovi v škole. Po príchode od lekára sa hlási u službukonajúceho
vychovávateľa, ktorý ho prevezme do opatery. Zabezpečí podávanie liekov, donášku
stravy do izolačnej izby a oznámi striedajúcemu vychovávateľovi všetky potrebné
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údaje o žiakovi. Vychovávateľ nesmie sám určiť, ktoré lieky má žiak užívať, riadi sa
pokynmi lekára. V prípade poskytnutia prvej pomoci sa riadi v zmysle zásad
poskytovania prvej pomoci.
Pre účely evidencie chorých a liekov musia byť vedené presné záznamy.

Hygienické opatrenia:
Vedenie ŠI zodpovedá za dodržiavanie hygienických predpisov. V rámci nich
vydáva vnútorné hygienické predpisy, tak pre zamestnancov, ako aj pre žiakov.
V pracovnom poriadku stanovuje náplň práce zamestnancov a v povinnostiach
žiakov sú určené úlohy žiakov.
Žiaci sú povinní:
 pri vstupe do budovy ŠI sa prezúvať;
 starať sa o svoje životné prostredie a prostredie ŠI;
 odkladať športové a pracovné odevy na určené miesto;
 udržiavať svoje osobné veci v čistote a poriadku;
 dodržiavať osobnú hygienu a starať sa o osobný vzhľad, ktorý musí byť
primeraný dobe a miestu, kde sa žiak (čka) zdržuje (napr. v škole, v jedálni, na
športovisku, na kultúrnom podujatí atď.)

Bezpečnostné opatrenia:
Žiaci môžu vykonávať iba také práce, ktoré sú primerané ich intelektuálnej a
mravnej vyspelosti, telesným schopnostiam, zodpovedajúcim ich veku a nie sú
škodlivé ich zdraviu a vývoju.
Žiaci musia mať pri práci poskytnutú zvýšenú starostlivosť. Nesmú byť
zamestnávaní prácami, ktoré so zreteľom na anatomické, fyziologické a psychické
zvláštnosti v tomto veku sú pre nich neprimerané, nebezpečné a zdraviu škodlivé.
Nesmú byť zamestnaní prácami, pri ktorých sú vystavení zvýšenému
nebezpečenstvu úrazu, alebo pri ktorých by mohli vážne ohroziť bezpečnosť a
zdravie spolubývajúcich alebo zamestnancov na ŠI (§ 167 Zb. ZP).
Žiaci musia byť oboznámení s hygienickými a bezpečnostnými predpismi ako
aj s predpismi o ochrane zdravia pri práci a s požiarnym a poplachovým štatútom,
ktorý tvorí súčasť tohto Školského poriadku a o čom vychovávatelia vedú príslušný
záznam (Vyhl. MŠ č. 196/1994).
Vedenie ŠI kontroluje a vyžaduje dodržiavanie hygienických, požiarnych
predpisov o ochrane a bezpečnosti pri práci a vyvodzuje dôsledky pri ich nedodržaní.
 Žiaci musia byť pred vykonávaním práce poučení o príslušných predpisoch o
OBP (Vyhl. MŠ č. 196/1994 § 9).
 Žiaci počas práce musia mať zabezpečený odborný vychovávateľský dozor.
 Žiaci majú zákaz požívať drogy, alkoholické nápoje, psychotropné látky,
prechovávať ich pre seba alebo pre iných v ŠI aj mimo neho.
 Žiakom sa v ŠI a jeho areáli zakazuje fajčiť.
 Vedúci (ca) vychovávateľ (ka) ŠI zodpovedá za zabezpečenie odbornej
výchovnej činnosti. Pri výletoch, exkurziách a súťažiach organizovaných ŠI
určí jedného zodpovedného vychovávateľa na každých 25 žiakov.
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Ak to vyžadujú okolnosti, zabezpečí vychovávateľský dozor aj s väčším
počtom osôb (Vyhl. MŠaV č. 196/1994 Z. z. § 9 ods. 2).
Pri návšteve verejných kúpalísk a pri kúpaní sa vo voľnej prírode, ktoré
organizuje ŠI, môžu žiaci vstupovať do vody tam, kde je kúpanie dovolené po
skupinách, pri čom skupina môže mať maximálne 10 žiakov. Pri tejto činnosti
musí byť zabezpečený dozor výchovným pracovníkom, ktorý má na to
odbornú spôsobilosť alebo plavčíkom (Vyhl. MŠ a V č.196/1994 Z.z. § 9 ods.
3).
Počas osobného voľna žiakov zabezpečí poverený vychovávateľ ŠI
vychovávateľský dozor, ak sa žiaci zdržiavajú v priestoroch ŠI.
Žiaci majú zákaz sedieť na okenných parapetách, ako aj využívať balkóny na
preliezanie, resp. šplhanie sa na vyššie poschodia.
Žiaci sú povinní dodržiavať prevádzkové predpisy zariadení slúžiacich pre
šport, regeneráciu, prípravu stravy, televíznych a spoločenských miestností a
pod.
Tieto prevádzkové predpisy sú súčasťou Školského poriadku ŠI.
Žiaci majú zákaz čistenia obuvi v sprchách a v umývadlách.
V náplni práce sú určené povinnosti výchovných pracovníkov v súvislosti
s OBP.

Zásady stravovania:
 Všetci žiaci bývajúci v ŠI sa stravujú v školskej jedálni, ktorá je súčasťou
Športového gymnáziá.
 Výnimku môže schváliť iba riaditeľ školy len vo výnimočných prípadoch, na
základe predloženého potvrdenia od odborného lekára.
 Ubytovaní žiaci sa v ŠJ stravujú v pracovných dňoch pondelok až piatok.
 Odhlasovanie zo stravy sa uskutočňuje osobne, alebo telefonicky u vedúcej
ŠJ.
 Každý ubytovaný žiak je povinný zaplatiť príspevok za stravu samostatne na
stravovací účet.
 Stravníci sa na stravovanie prihlasujú prostredníctvom čipovej karty, ktorú si
zakúpia v kancelárii vedúcej ŠJ.
 Počas výdaja stravy sa žiaci riadia pokynmi pedagogického dozoru a
pracovníčok ŠJ.
 Denný režim stravovania žiakov : raňajky 6,30 hod – 7,30 hod
obed
11,45 hod – 14,15 hod
večera 18,00 hod – 19,00 hod
 Pri jedení žiaci dbajú na kultúru stolovania. Neznehodnocujú a neplytvajú
jedlom, neničia príbory a nerušia ostatných stravníkov.
 Stravníci použitý riad odnesú na odkladací pult.
 V prípade znečistenia podlahy, stolov alebo stoličiek počas stravovania
oznámi žiak / čka / túto skutočnosť pracovníčkam ŠJ, ktoré mu / jej/ pomôžu
zabezpečiť poriadok.
 Pri vzniku úrazu v ŠJ záznam o úraze spisuje zamestnanec, ktorý vykonával
dozor.
 Podrobnejšie informácie o stravovaní sú zverejnené na stránke školy:
www.sgbb.eu.sk.
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Čl. 9
REŽIM DŇA
v pondelok – piatok
ZŠ
Čas

Činnosť
budíček, osobná hygiena
raňajky
vyučovanie
obed
tréning
osobné voľno
záujmová činnosť, osobné voľno
večera
povinné štúdium
hygiena, príprava na večierku
večierka
nočný kľud

7,00 - 7,20
7,00 - 7,30
8,00 - 14,00
11,45 - 14,15
14,00 - 16,00
16,00 - 17,00
17,00 - 18,00
18,00 - 19,00
19,00 - 20,30
20,30 - 21,00
21,00
21,00 - 7,00
I. – IV. ročník ŠG a SŠ
6,00 - 6,20 /PO,ŠT/
7,00 - 7,15 / UT,ST,PIA/
6,30 - 7,30
7,05 - 14,55 /PO, ŠT/
10,40 – 14,55 /UT, ST, PIA/
11,45 - 14,15
8,00 - 10,00 / UT, ST, PIA/
15,00 - 18,00
18,00 - 19,00
19,30 - 21,00

budíček, osobná hygiena
raňajky
vyučovanie
obed
tréning, záujmová činnosť, osobné voľno
večera
povinné štúdium
osobné voľno, hygiena, príprava na
večierku

21,00 - 22,00

večierka

22,00
22,00 - 6,00 / PO, ŠT/
22,00 - 7,00 / UT, ST, PIA/

nočný kľud

Každý štvrtok v týždni žiaci vykonajú vo svojich izbách upratovanie v širšom
rozsahu (vysávanie, umytie umývadla a dlážky, utieranie prachu, vynášanie
smetí - podľa potreby atď.) pod dozorom skupinového vychovávateľa.



Režim v dňoch pracovného pokoja:
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7,00 - 7,30
7,30 - 8,00
8,00 - 11,30
12,00 - 13,00
13,00

budíček, osobná hygiena
raňajky / individuálne/
tréningy , súťaže, zápasy
obed / individuálne/
osobné voľno do stanovenej hodiny, tréningy, vychádzky

Príchod žiakov na školský internát v sobotu, resp. nedeľu od rodičov, je
povolený do 20,00 hod. Neskorší príchod musí byť písomne potvrdený
rodičom.
Čl. 10
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Školský poriadok ŠI je záväzný pre všetkých žiakov a zamestnancov ŠI.
2. Školský poriadok ŠI a jeho zmeny a doplnky vydáva riaditeľ Športového
gymnáziá, ktorého súčasťou je Školský internát.
3. Školský poriadok bol prerokovaný v pedagogickej rade dňa 14.9.2015 a
radou školy schválený dňa 26.10.2015.
4. Tento „Školský poriadok ŠI“ nadobúda účinnosť dňa 26.10.2015 a zároveň
ruší platnosť doterajšieho „Školského poriadku ŠI“ zo dňa 1.9.2014.

V Banskej Bystrici, dňa 26.10.2015

PaedDr. Jozef Smekal
riaditeľ Športového gymnázia
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