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Všeobecné ustanovenia 

 

Tento vnútorný poriadok školského internátu je vydaný v súlade so Zákonom NR SR                      

č. 245/2008 Z.z  o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a v súlade s vyhláškou Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky č.527/200 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na 

zariadenia pre deti a mládež v znení neskorších predpisov a je doplnením Školského poriadku 

spojenej školy. 

Všetci  žiaci, ubytovaní  v   školskom  internáte  sú povinní dodržiavať ustanovenia 

školského poriadku a nasledujúce ustanovenia: 

 

čl.1 

Základné ustanovenia 

 

Výchovné zariadenie –  Školský internát (ŠI) je organizačnou súčasťou Spojenej školy Jána 

Vojtaššáka internátnej v Levoči  zabezpečuje: 

          - ubytovanie žiakov a detí, 

     - pravidelnú a včasnú dochádzku do školy, 

- riadnu prípravu detí a žiakov na vyučovanie, 

- záujmovú činnosť v čase mimo vyučovania, 

- nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť a ošetrovanie žiakov a detí. 

Ubytovanie v školskom internáte je viazané na denné odoberanie stravy v súlade s Vyhláškou 

MŠ RS č. 366/2007 Z.z. o podrobnostiach činnosti a prevádzke zariadení školského 

stravovania. 

 

čl.2 

Zariadenie  a  ubytovanie  v internáte 

 

Školský internát je účelne zariadený, vybavený plynovým kúrením, teplou vodou,  

kúpelňami, jedálňou, práčkami, aulou, viaclôžkovými izbami (dvoj-lôžkovými, štvor- až 

deväť- lôžkovými izbami), na výchovnú činnosť sa využívajú aj priestory tried.  

Deti a žiaci sú ubytované v izbách podľa veku, pohlavia a individuálnych potrieb.                           

V jednotlivých izbách vykonávajú v súlade s náplňou práce dozor nad deťmi denní 

vychovávatelia, ktorí sú zodpovední za svoju zverenú skupinu. Zodpovednosť za deti  zveruje 

jednotlivým vychovávateľom zástupca spojenej školy pre teoretické vyučovanie, výchovnú 

a mimoškolskú činnosť na začiatku školského roka. Vychovávatelia sa starajú o večernú 

hygienu detí, odostielanie postelí, pripravujú deťom čisté oblečenie na ďalší deň a deň pred 

odchodom detí domov im pobalia veci.  

 

čl.3 

Výchovná činnosť 

 

Výchovnú činnosť v ŠI zabezpečujú denní vychovávatelia. Výchovná  

činnosť sa uskutočňuje so zreteľom na zdravotné znevýhodnenie detí a žiakov, rešpektuje ich 

individuálne osobné a špeciálne výchovné potreby. ŠI sleduje ten istý cieľ ako škola: 

vychováva deti a žiakov v duchu katolíckej viery a morálky, kresťanských hodnôt 

a demokracie a zároveň v úzkej spolupráci s rodičmi/zákonnými zástupcami. 

Vychovávateľ vedie deti predovšetkým k tomu, aby si svedomito plnili všetky povinnosti, ale 

oboznamuje ich aj s kultúrnym, športovým  a spoločenským životom v meste prípadne 

v širšom okolí. Výchovné pôsobenie prehlbuje sledovaním vhodných TV relácií, 

multimediálnych programov, čítaním vhodnej literatúry (využívanie školskej knižnice), 

počúvaním rozhlasu, vedie ich k čítaniu  dennej tlače, spoločne si aktualizujú nástenky 
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o svojej činnosti, zúčastňujú sa rôznych besied  a kvízov. Pravidelnou súčasťou výchovného 

procesu je pobyt v prírode -  vychádzky, túry, pochody a pod. Veľký dôraz kladieme vo 

výchovnej činnosti aj na výchovu k rodičovstvu a materstvu, protidrogovej prevencii, 

environmentálnej výchove, boju proti záškoláctvu, proti rasovej diskriminácií a  kriminalite. 

Vychovávateľ vytvára u detí a žiakov správny vzťah k práci, učí deti a žiakov pracovať 

v kolektíve, oboznamuje ich s hodnotou vecí, ktoré im boli pridelené, vedie ich k šetreniu 

zariadenia internátu, učí ich tiež  správne hospodáriť so svojim majetkom (vreckové). 

Vlastným príkladom a disciplinovaným vystupovaním formuje mravné hodnoty u detí. 

Premyslenými  a vopred pripravenými výchovnými činnosťami prispieva k všeobecnému, 

duševnému, citovému a mravnému rozvoju  zverených detí a žiakov. Na rozvoj estetického 

cítenia detí a žiakov využíva účelnú úpravu  priestorov internátu, učí deti  úprave zovňajšku, 

vlastnej aktivite pri ich citovom a estetickom vyjadrovaní sa, vnímaniu umeleckých hodnôt ( 

literárnych, výtvarných hudobných). Primeranými telesnými aktivitami, zohľadňujúcimi ich  

individuálne schopnosti a možnosti vychovávateľ zvyšuje ich všestrannú pohybovú 

vyspelosť, orientáciu, rýchlosť, obratnosť, silu, zdatnosť a tiež kladné charakterové vlastnosti 

detí a žiakov. 

Účasťou detí a žiakov v záujmových krúžkoch ich vedie nielen k účelnému využívaniu 

voľného času  a prispieva k predprofesionálnej orientácii pri budúcej  voľbe povolania.  

Režim dňa: 

Výchovná  činnosť  prebieha  podľa  stanoveného  režimu  dňa,  ktorým  sa   

riadia  všetci pedagogickí zamestnanci, deti a žiaci:  

                   07:00 -             Budíček 

                   07:00 – 07:30  Osobná hygiena, úprava spálni  

                   07:30 – 07:50  Raňajky, lieky 

07:50 – 07:55  Presun na vyučovanie 

07:55 – 13:10  Vyučovanie 

12:15 – 13:30  Obed, lieky  (začiatok podľa rozvrhu žiakov) 

13:00 – 13:45  Odpočinková činnosť (začiatok podľa rozvrhu žiakov) 

13:45 – 15:30  Záujmová a rekreačná činnosť (začiatok podľa rozvrhu žiakov) 

15:30 – 16:00  Olovrant 

16:00 – 17:45  Príprava na vyučovanie  

17:45 – 18:30  Večera  

18:45 – 20:30  Odpočinková činnosť  

19:30 – 20:00  Sebaobslužná činnosť, úprava spálni, osobná hygiena 

             20:30  Večierka - mladší žiaci 

20:00 – 21:00  Odpočinková večerná  činnosť - starší žiaci 

             21:00  Večierka - starší žiaci 

 

Rannú službu (budíček) vykonávajú 4 pomocní vychovávatelia a zdravotná sestra v čase od 

07:00 hod. do začiatku vyučovania t.j. do 07:55 hod. Vychovávatelia zabezpečujú budenie 

detí, ustielanie postelí, obliekanie, rannú osobnú hygienu detí a žiakov, vyčesávanie vlasov, 

službu pri raňajkách v jedálni, odovzdávanie detí a žiakov vyučujúcim do tried.  

Výchovná činnosť začína po piatej (od 12:25 hod.) respektíve šiestej (od 13:15 hod.) 

vyučovacej hodine a končí o 20:00 hod., kedy denný vychovávateľ odovzdáva deti 

pomocným nočným vychovávateľkám. Pomocné vychovávateľky sa vo výchovných 

skupinách striedajú podľa pevného rozvrhu výchovnej činnosti. Večierka mladších detí 

a žiakov –  uloženie  na spánok je o 20:30 hod., starší žiaci majú večierku posunutú na 21:00 

hod. V pracovných dňoch sú v školskom internáte 3 výchovné skupiny. Výchovné skupiny 

nie sú identické so zoskupením detí v triedach ako počas vyučovania. Deti a žiaci sú zadelené 

do výchovných skupín podľa veku a individuálnych potrieb a schopností.  
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Sprchovanie detí a žiakov prebieha pravidelne dva krát do týždňa v pondelok a v stredu, a to 

v čase od 19:00 do 20:00 hod.(v ostatných dňoch podľa potreby) vždy v prítomnosti svojho 

denného skupinového vychovávateľa. 

Počas školských prázdnin sa výchovná činnosť neorganizuje. V deň povinného odchodu 

odchádzajú deti domov na prázdniny a prichádzajú deň pred nástupom na školské vyučovanie 

alebo ráno pred začiatkom školského vyučovania. V deň pred začiatkom školského 

vyučovania je vždy zabezpečená služba na prijímanie detí od rodičov, ktorí pochádzajú zo 

vzdialenejších miest a nevyhovuje im príchod do školy v deň školského vyučovania.  

 

 

čl.4 

Práva a povinnosti ubytovaných detí a žiakov 

 

a) Ubytované/ý dieťa, žiak má právo: 

- používať pridelené miestnosti a príslušenstvo, 

- využívať zariadenie internátu určené pre žiakov, 

- zúčastňovať  sa  na  organizácii kultúrno-výchovnej,  spoločenskej, športovej  a inej     

         činnosti  detí, 

- zúčastňovať  sa  na  záujmovej činnosti  a  výchovných  podujatí  usporiadaných      

         internátom (školou) 

- u  skupinových  vychovávateľov a pomocnej výchovy požadovať  základné vybavenie       

         izby a výmeny posteľnej bielizne, 

- prostredníctvom  vychovávateľov podávať návrhy, pripomienky ku všetkým otázkam   

          života v internáte, 

- prijímať povolené návštevy vo vyhradených priestoroch a v určenom čase. 

b) Ubytované/ý dieťa, žiak je povinný: 

- dodržiavať  ustanovenia  Školského  poriadku, Školského   poriadku   internátu   a         

pokyny výchovných  a  ostatných  pracovníkov  internátu  ( hygiena,  poriadok, úprava   

          zovňajšku,...), 

- v priestoroch  školského    internátu  sa  prezúvať  a obuv  odkladať   na   určenom     

   mieste, 

- pred odchodom na vyučovanie si upratať vlastné priestory, 

- svedomito sa pripravovať na vyučovanie, 

- pracovať v záujmovom útvare v spojenej škole  podľa vlastného výberu, 

- šetriť zariadenie internátu, energiu, vodu, 

- udržiavať  v čistote  a poriadku  svoje  veci,  izbu,  spoločné  priestory  a  vykonávať               

práce a služby pre kolektív určené vychovávateľom, 

- mať vlastné hygienické potreby, 

- dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia a protipožiarne predpisy, 

- okamžite hlásiť zistené chyby na zariadení budovy internátu a inventáru,  

- pri akejkoľvek mimoriadnej udalosti privolať vychovávateľku.  

c) Ubytovaným deťom, žiakom sa zakazuje: 

- fajčiť, piť alkoholické nápoje, používať a prechovávať zdraviu škodlivé a návykové   

          a iné psychotropné látky a každý iný druh sebapoškodzovania, 

- používať vlastné elektrické spotrebiče a zasahovať do inštalácie akéhokoľvek druhu   

         alebo narábať s otvoreným ohňom, 

- svojvoľne premiestňovať inventár školského internátu, 

- svojvoľne opúšťať objekt školského internátu, 

- prechovávať cenné predmety a väčšiu sumu peňazí, 

- vykonávať akúkoľvek dílerskú činnosť, 

- behať po chodbách a schodiskách. 
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d) Za vážne porušenie vnútorného poriadku ŠI sa považuje 

- krádež , 

- použitie alkoholu, cigariet alebo iných zdraviu škodlivých a návykových látok,  

- vydieranie alebo šikanovanie, 

- obmedzovanie osobnej slobody, 

- porušenie bezpečnostných pravidiel (bod c). 

 

Ubytovaný žiak, ktorý vážne poruší vnútorný poriadok ŠI bude vylúčený z ďalšieho 

ubytovania v ŠI. 

 

čl.5 

Práva riaditeľky školského internátu 

 

a) obmedziť návštevy, ktoré akýmkoľvek spôsobom  narúšajú výchovný proces, 

b) vrátiť balík, list, ak je jeho obsah z výchovného a zdravotného hľadiska škodlivý, 

c) prevziať  do  úschovy veci,  predmety,  ktorých  používanie  sa  deťom  nepovoľuje,  alebo    

    ohrozujú zdravie a bezpečnosť, 

d) zakázať výstrednosti v obliekaní, v účese, v kozmetike. 

 

čl.6 

Práva a povinnosti vychovávateľov 

 

a)  vychovávatelia v škole, školskom klube detí a v školskom internáte využívajú na spojenej 

škole všetky práva, ktoré pre ne vyplývajú zo Zákonníka práce, Pracovného poriadku 

spojenej školy a ďalších právnych predpisov, 

b)   zabezpečujú výchovu a dozor nad zverenými žiakmi mimo času vyučovania, 

c)   zodpovedajú  za  úroveň  a výsledky výchovno-vzdelávacej práce vo svojom oddelení, 

d) sledujú prospech a správanie detí v oddelení, spolupracujú s príslušnými pedagógmi 

a podľa ich požiadaviek zabezpečujú prípravu žiakov na vyučovanie, 

e) k získavaniu informácií o žiakoch využívajú hospitácie v triedach na vyučovacích 

hodinách, 

f)    na priamu prácu s deťmi a so žiakmi sa pravidelne písomne pripravujú, 

g)   vedú príslušnú pedagogickú dokumentáciu v oddeleniach, 

h) podľa pokynov zástupcu spojenej školy pre teoretické vyučovanie, výchovnú 

a mimoškolskú činnosť spracovávajú príslušnú plánovaciu dokumentáciu, 

i)   zodpovedajú za všetok inventár v príslušnom oddelení, 

j)  učia deti a žiakov vytvárať si správne návyky spoločenského správania, návyky potrebné 

pri osobnej hygiene a pri udržiavaní čistoty a poriadku v miestnosti i v okolí školy, 

k)  vykonávajú dozor nad deťmi a žiakmi pri spontánnych činnostiach, 

m) učia deti a žiakov kultúrne stolovať a pomáhajú pri výchove správnych stravovacích 

návykov, 

n) sú povinní zúčastniť sa so zvereným kolektívom detí a žiakov spojenej školy na ďalších 

hromadných akciách, 

o)  dbajú, aby sa deti, žiaci nezdržiavali v priestoroch, kde prebieha vyučovanie, 

p) podľa pokynov vykonávajú i ďalšie práce, ktoré zabezpečujú plynulú činnosť spojenej 

školy a ŠI. 

 

       Ďalšie činnosti vychovávateľov a pomocných vychovávateľov sú podrobne rozpracované 

v pracovnom poriadku, časť Pracovné náplne. 
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čl. 7 

Výchovné opatrenia 

 

1. Za  vzorné správanie  a  vzorné  plnenie povinností, statočný čin, reprezentáciu 

školského  internátu sa môže žiakovi udeliť: 

a) ústna pochvala vychovávateľom, 

b) ústna pochvala vychovávateľom pred výchovnou skupinou, 

c) ústna pochvala zástupcom spojenej školy pre teoretické vyučovanie, výchovnú    

         a mimoškolskú činnosť pred zhromaždením ubytovaných žiakov, 

d) ústna pochvala riaditeľom spojenej školy pred zhromaždením ubytovaných žiakov, 

e) písomná pochvala riaditeľom spojenej školy, zapísaná do triedneho výkazu, 

f) vecná odmena udelená riaditeľom spojenej školy, 

g) iné ocenenie udelené riaditeľom spojenej školy (napr.: pobyt mimo internátu). 

2. Ak sa žiak previní proti vnútornému poriadku, môžu sa mu podľa závažnosti previnení 

uložiť tieto výchovné opatrenia: 

a) napomenutie vychovávateľom, 

b) pokarhanie vychovávateľom pred výchovnou skupinou, 

c) pokarhanie zástupcom spojenej školy pre teoretické vyučovanie, výchovnú  

        a mimoškolskú činnosť pred výchovnou skupinou, 

d) pokarhanie zástupcom spojenej školy pre teoretické vyučovanie, výchovnú  

         a mimoškolskú činnosť pred zhromaždením ubytovaných žiakov, 

e) pokarhanie riaditeľom spojenej školy pred zhromaždením ubytovaných žiakov, 

f) pokarhanie riaditeľom spojenej školy písomným vyrozumením rodičov/zákonných  

        zástupcov a zápisom do triedneho výkazu, 

g) podmienečné vylúčenie z internátu na skúšobnú dobu, 

h) premiestnenie do iného výchovného zariadenia, 

i) vylúčenie zo ŠI. 

 

 

čl. 8 

Prijímanie návštev 

 

Do internátu môžu prichádzať kontrolné orgány  (školské, hygienické, bezpečnostné, 

pamiatkárske, ekologické), pracovníci zdravotnej služby, polície, rodičia a rodinní príslušníci 

detí, poprípade iné rodičom splnomocnené osoby, pracovníci zabezpečujúci údržbu a opravu, 

práce spojené s riadnym bežným chodom internátu, rodinní príslušníci zamestnancov a pod.  

Návštevy sú prijímané dospelou osobou, ktorá ich aj odprevadí z budovy ŠI a uzamkne 

vchodové dvere. Návštevy žiakov sa majú hlásiť vychovávateľovi, ktorý danú návštevu poučí 

a sprostredkuje jej styk s navštívenou osobou. Vychovávatelia podávajú počas návštevy 

rodičom, alebo osobe, ktorá ma splnomocnenie od rodiča dieťaťa, informácie o dieťati 

(pobyte v internáte, o vyučovacích výsledkoch, zdravotnom stave, …). Návštevu treba 

ohlásiť vedeniu spojenej školy aj triednemu učiteľovi. V čase vyučovania sa návštevy žiakom 

nepovoľujú. 

Rodičom/zákonným zástupcom sa zakazuje pohybovať po budove spojenej školy a ŠI bez 

pedagogického dozoru. Prijímanie návštev v ubytovacích priestoroch sa zásadne nedovoľuje. 

Vo výnimočných prípadoch môžu vychovávatelia povoliť návštevu v týchto priestoroch len 

rodičom/zákonným zástupcom. Za každú neohlásenú a nepovolenú návštevu v spomínaných 

priestoroch zodpovedá službukonajúci vychovávateľ, proti ktorému sa bude vyvodzovať 

patričné opatrenie. Prenocovať cudzie osoby v SŠJVI je prísne zakázané. Príbuzní môžu 

prenocovať v škole len s povolením riaditeľky spojenej školy. Prehliadky priestorov SŠJVI 

sú prípustné len so súhlasom riaditeľky spojenej  školy. 
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čl. 9 

Odovzdávanie a prijímanie detí a žiakov 

 

a) rodičia/zákonní zástupcovia denne dochádzajúcich detí a žiakov sú povinní odovzdať 

dieťa, žiaka pedagogickému zamestnancovi spojenej školy pred začiatkom vyučovania          

v čase od 7:40 do 7:45 hod., a to pri vchode do budovy spojenej školy. Rodičia detí                   

a žiakov s týždenným pobytom v školskom internáte odovzdávajú dieťa, žiaka spravidla                   

v prvý deň školského vyučovania po víkende alebo po prázdninách rovnakým spôsobom.  

b) rodičia/zákonní zástupcovia detí a žiakov zo vzdialenejších miest majú umožnené priniesť 

dieťa, žiaka do spojenej školy aj v deň pred začiatkom školského vyučovania (t. j. v 

nedeľu, vo sviatok alebo v posledný deň školských prázdnin). V tomto prípade 

rodič/zákonný zástupca odovzdá dieťa, žiaka službukonajúcemu vychovávateľovi alebo 

zdravotnej sestre a zabezpečí mu stravu na tento deň. 

c) vychovávateľ prijíma od rodičov/zákonných zástupcov len zdravé dieťa, žiaka. V opačnom 

prípade dieťa, žiaka neprevezme. Ak je prijímané dieťa, žiak po chorobe, vychovávateľ 

prevezme dieťa, žiaka len s lekárskym odporúčaním o zaradení dieťaťa, žiaka do 

kolektívu. 

Po skončení školského vyučovania a v odchodový deň vychovávateľ odovzdáva dieťa, 

žiaka len jeho rodičom/zákonným zástupcom alebo inej osobe, ktorá sa preukáže 

splnomocnením na prevzatie dieťaťa, žiaka od rodiča/zákonného zástupcu tohoto dieťaťa, 

žiaka a občianskym preukazom. Žiak môže opustiť budovu spojenej školy sám bez 

doprovodu len s písomným súhlasom jeho rodiča/zákonného zástupcu. 

 

čl.10 

Spolupráca ŠI s verejnosťou 

 

Pedagogickí zamestnanci sa snažia nadviazať a získavať záujem verejnosti pri vytváraní 

dobrých podmienok pre výchovnú prácu. Umožňujú deťom, žiakom účinkovať na verejnosti 

a styk s inými zariadeniami a inštitúciami, ktoré sa zameriavajú na pomoc deťom, žiakom. 

Ďalej pripravujú kultúrne, športové a spoločenské podujatia, oslavy, besiedky, cirkevné                      

a náboženské aktivity a podujatia. Podľa svojich možností hľadajú vhodných sponzorov, 

grantov apod. 

 

čl. 11 

Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť žiakov 

 

V starostlivosti o zdravie a bezpečnosť detí a žiakov sa zamestnanci spojenej školy riadia 

platnými ustanoveniami zákona o starostlivosti a zdraví ľudu. Spojená škola má vlastnú 

zdravotnú sestru, ktorá počas pracovných dní v čase od 06:30 do 13:30 hod. zabezpečuje 

zdravotnú službu a starostlivosť o choré deti, žiakov. Postup v prípade zistenia ochorenia 

dieťaťa, žiaka je upravený v prevádzkovom poriadku ŠI. 

 

 

čl. 12 

Organizácia stravovania 

 

Stravovanie sa uskutočňuje vo vlastných jedálenských priestoroch SŠJVI – výdajná jedáleň. 

Výdaj stravy a stolovanie zabezpečujú zamestnanci výdajnej školskej jedálne, ktorí dbajú na 

to, aby mali deti, žiaci zabezpečenú stravu včas, v primeranom množstve a dostatočne teplú.  
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Strava sa vydáva 5 krát denne a len v stanovenom čase: 

                                  Raňajky:     7:30 –   7:50 

                                  Desiata:      9:30 –   9:50 

                                  Obed:       11:25 – 13:30 

                                  Olovrant: 15:30 – 16:00 

                                  Večera:    17:45 – 18:30 

 

Počas stolovania je treba dodržiavať tieto zásady: 

a) deti a žiaci  do jedálne prichádzajú prezuté a po vykonaní osobnej hygieny rúk, ktorú    

         zabezpečujú pri odovzdávaní detí vyučujúci, v ostatných prípadoch vychovávatelia, 

b) deti a žiaci sedia na pridelených miestach podľa stolovacieho poriadku jednotlivých   

         výchovných skupín, 

c) jedlo vydávajú zamestnanci kuchyne na okienko, odkiaľ si ho preberú deti, žiaci  

         prípadne určená služba, 

d) dozor nad deťmi, žiakmi v jedálni vykonávajú službukonajúci učitelia a vychovávatelia,  

         ktorí zodpovedajú za kultúru stolovania a za čistotu v jedálenských priestoroch, 

e) dieťa, žiak  je povinný odniesť použité taniere, príbory a poháre na určené odkladacie  

         priestory, 

f) za čistotu jedálne zodpovedajú upratovačky, stoly umývajú zamestnanci kuchyne,  

         obrusy a utierky sa vymieňajú podľa potreby znečistenia. 

Nedostatky v stravovaní sa hlásia predsedníčke stravovacej komisie, poprípade jej členom,  

vedeniu spojenej školy. 

Odhlasovanie dieťaťa, žiaka zo stravy vykonáva rodič/zákonný zástupca osobne alebo 

telefonicky sociálnej pracovníčke, vedeniu spojenej školy, učiteľke alebo vychovávateľke 

najneskôr do 8,00 hod. v deň, kedy má byť dieťa odhlásené. 

 

čl. 13 

 Hygiena 

 

Hygienu detí a žiakov zabezpečujú denní a noční vychovávatelia, a to: 

- rannú a večernú osobnú hygienu detí, 

- sprchovanie detí, strihanie nechtov, 

- umývanie a vyčesávanie vlasov, podľa potreby aj ošetrenie vlasov pri pedikulóze, 

- kúpanie detí a žiakov dva krát do týždňa v pondelok a stredu, v ostatných dňoch podľa    

potreby.  

Zabezpečenie hygienických potrieb: 

Deťom a žiakom s potrebnou týždennou starostlivosťou zabezpečujú hygienické potreby 

rodičia/zákonní zástupcovia v nasledovnom množstve na 1 mesiac:  

1 ks hrebeň 

1 ks zubnú kefku (puzdro na kefku) 

2 ks toaletný papier 

1 ks mydlo (puzdro na mydlo) 

1 ks zubná pasta 

1 ks šampón 

4 ks hygienické vreckovky 

1 ks hygienické vložky (podľa potreby) 

1 bal. plienok (podľa potreby) 

a 2 ks uterák (osuška) na týždeň. 

Deťom a žiakom s dennou dochádzkou zabezpečia rodičia/zákonní zástupcovia:  

1 ks čistý uterák na týždeň. 

Spojená škola zabezpečuje deťom, žiakom pravidelne dopĺňanie tekutého mydla na 

umývarkach.  
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čl. 14 

Pokyny pre rodičov/zákonných zástupcov detí a žiakov 

 

Rodičia/zákonní zástupcovia sú povinní dodržiavať tieto pokyny: 

a)  viď ustanovenia bodu č.12 Odovzdávania a prijímanie detí,  

b) ak je prijímané/ý dieťa, žiak po chorobe, vychovávateľ prevezme dieťa, žiaka len s 

lekárskym odporúčaním o zaradení dieťaťa, žiaka do kolektívu. Ak rodič/zákonný 

zástupca zabudne priniesť toto odporúčanie, vychovávateľ dieťa, žiaka neprevezme               

a dieťa, žiak musí ísť späť domov,  

c) odhlasovanie dieťaťa, žiaka zo stravy vykonáva rodič/zákonný zástupca osobne alebo 

telefonicky vedeniu spojenej školy, učiteľke alebo vychovávateľke najneskôr do 8:00 

hod. v deň, kedy má byť dieťa odhlásené, 

d) rodič/ zákonný zástupca, ktorý chce, aby jeho dieťa chodilo do školy a zo školy domov 

samé, musí napísať o tom prehlásenie a odovzdať ho vedeniu školy, 

e) Rodič/zákonný zástupca si svoje dieťa prevezme až po vyučovaní, ak sa dieťa stravuje, 

tak po obede, nie počas vyučovania ani počas obeda,  

f) ak rodič/zákonný zástupca nemôže prísť pre dieťa sám, musí preto splnomocniť 

zodpovednú osobu, ktorá dieťa prevezme za neho. Vychovávateľ nesmie odovzdať 

dieťa cudzej osobe bez splnomocnenia rodiča, 

g) na začiatku školského roka je potrebné priniesť potvrdenie o príjme od zamestnávateľa, 

alebo z Úradu práce na určenie ošetrovného a odovzdať ho sociálnej pracovníčke. 

Každú zmenu nového zamestnania alebo nezamestnanosti treba tiež hlásiť sociálnej 

pracovníčke, 

h) bielizeň, oblečenie a obuv je treba deťom viditeľne označiť skratkou mena dieťaťa, 

žiaka inak nezodpovedáme za ich stratu, 

i) ak dieťa, žiak pravidelne užíva lieky, treba ich pri príchode odovzdať zdravotnej sestre 

aj s lekárskym odporúčaním a dávkovaním. Je potrebné informovať zdravotnú sestru                 

o zmenách v zdravotnom stave dieťaťa, 

j) rodičom/zákonným zástupcom sa zakazuje pohybovať po budove spojenej školy                                          

    a školského internátu bez pedagogického dozoru. 

k) rodičia/ zákonní zástupcovia sú povinní zabezpečiť dieťaťu/ žiakovi vybavenie do    

    internátu podľa ustanovenia bodu č.16 a 

ostatné potreby: 

- školské potreby: vybavený peračník (perá, pastelky, ceruzky, ...), 

- číslo zdravotnej poisťovne, 

- lieky, ak ich pravidelne užíva, 

- lekársky výpis zo zdravotnej dokumentácie (celkový zdravotný stav, alergie, oslobodenie  

   od TV, ...) 

Platenie  príspevkov  na   čiastočnú   úhradu   nákladov,   súvisiacich  s   ubytovaním                   

v ŠI a stravovaním vo výdajnej školskej jedálni  upravuje samostatná smernica riaditeľky 

spojenej školy č. 009/2020 o platení príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov, súvisiacich 

s činnosťou ŠKD, ubytovaním v ŠI, hmotným zabezpečením ŠMŠ a stravovaním vo VŠJ. 

Rodič/zákonný zástupca je povinný zaplatiť príspevok do 2. dňa predchádzajúceho 

mesiaca. 
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čl. 14 

Ukončenie ubytovania v školskom internáte 

 

Ubytovanie v ŠI končí dňom ukončenia školského roku, dňom ukončenia vzdelávania 

v spojenej škole alebo na žiadosť rodiča/zákonného zástupcu.  

Akékoľvek správanie ubytovaného žiaka, ktoré je v rozpore s ustanoveniami Školského 

poriadku a Vnútorného poriadku ŠI bude považované za jeho porušenie a bude mu uložené 

niektoré z výchovných opatrení podľa platných predpisov. Pri závažnom porušení školského 

poriadku bude žiak zo školského internátu vylúčený. 

 

Školský poriadok ŠI je súčasťou Školského poriadku Spojenej školy Jána Vojtaššáka 

internátnej v Levoči a nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 2018. Nadobudnutím platnosti 

školského poriadku Školského internátu stráca platnosť doterajší školský poriadok platný pre 

Školský internát z 01.01.2010 (Školský poriadok spojenej školy).  

 

 

 

 

Schválené PR dňa 30.augusta 2018                           ................................................................... 

                                                                                           PaedDr. Monika Husková  
                                                                                                                       riaditeľka SŠJVI                                     
                                                                                                                     


