
Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, Žilina 

 

Riaditeľ  Strednej odbornej školy stavebnej, Tulipánová 2, Žilina vydáva pre žiakov 

ubytovaných v školskom internáte pri SOŠS v Žiline a pedagogických zamestnancov 

školský poriadok. 

 

Prvá časť 

Všeobecné ustanovenia 
 

Školský poriadok školského internátu (ďalej len „ŠI“) upravuje podrobnosti o výkone práv                              

a povinností žiakov ubytovaných v ŠI a ich zákonných zástupcov, pravidlá vzájomných vzťahov                

a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy, informuje o vnútornom 

režime ŠI a stanovuje podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany 

pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím.  

Školský poriadok je vypracovaný v zmysle platnej legislatívy, v súlade so zákonom SR č. 245/2008 o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Školský internát 

dôsledne dodržiava Deklaráciu práv dieťaťa a Listinu základných práv a slobôd vo vzťahu k žiakom, 

pedagogickým i ostatným zamestnancom školy.                                                                                                    

V ŠI sa zakazuje činnosť politických strán a politických hnutí a ich propagácia, vrátane 

organizovania podpisových akcií s politickým obsahom a akejkoľvek politickej agitácie. 
 

Žiaci sú so školským poriadkom oboznámení na začiatku každého školského roka. Oboznámenie 

vykonáva skupinový vychovávateľ, ktorý urobí záznam o oboznámení so školským poriadkom 

do denníka výchovnej skupiny, vyhotoví prezenčnú listinu s podpismi žiakov a vloží ju do 

denníka výchovnej skupiny. 

Školský poriadok ŠI je zverejnený na prístupnom mieste na úseku výchovy mimo vyučovania 

a na sekretariáte riaditeľa školy. 

 

 

Druhá časť 

Prijímanie a vylúčenie žiakov 

 
O prijatí žiaka do ŠI rozhoduje riaditeľ školy na základe žiadosti, ktorú podáva zákonný zástupca 

žiaka alebo žiak, ak dovŕšil vek 18 rokov. Prijatie je platné na jeden školský rok.   

Riaditeľ počas školského roka vylúči žiaka zo ŠI, ak : 

1. o skončenie ubytovania písomne požiada zákonný zástupca žiaka alebo dospelý žiak,       

2. prestal byť žiakom školy,  

3. žiakovi bolo povolené prerušenie štúdia,  

4. zákonný zástupca žiaka je v omeškaní so zaplatením príspevku na úhradu nákladov na 

ubytovanie za dva mesiace,   

5. sa žiak odmieta stravovať v školskej jedálni bez potvrdenia od odborného lekára 

o zdravotných problémoch žiaka, 

6. opakovane závažným spôsobom poruší školský poriadok ŠI. 

 

 



Tretia časť 

Ubytovanie a stravovanie žiakov 

 

Ubytovanie zabezpečuje a stravovanie sprostredkúva ŠI počas pracovných dní školského roka 

okrem školských prázdnin. 

Výška príspevku žiaka na úhradu nákladov na ubytovanie je 30,00 € paušálne. Mesačný 

príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v ŠI sa uhrádza vopred do 20. 

dňa predchádzajúceho mesiaca, za ktorý sa príspevok uhrádza. 

Zriaďovateľ školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa § 117 ods.8  

zákona č.245/2008 a VZN Žilinského samosprávneho kraja č. 50/2018 o určení výšky príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov v jazykových školách a v školských zariadeniach, ak zákonný 

zástupca o zníženie príspevku písomne požiada a predloží požadované potvrdenia. 

 

Žiak dostane stravné lístky na základe uhradenej platby do 20. dňa v každom mesiaci.                       

Ceny doplatkov za stravné lístky pre žiakov sú nasledovné: raňajky 1,20 €, obed 1,80 €, večera 

1,75 €.  

Stravné lístky sú prenosné do ďalšieho mesiaca. Teplé večere sa v piatok nepodávajú, žiaci 

dostávajú cestovné balíčky v cene stravného lístka. Voľné lístky môže žiak využiť na objednanie 

balíčka aj počas týždňa, čím si zabezpečí desiatu.                                                                                     

Stravné lístky budú žiakom na základe platieb vydané od 1. do 25. dňa v každom mesiaci, vždy v 

pondelok a v stredu v školskej jedálni. Stravovanie (hlavné jedlá  obed a večera) u ubytovaných 

žiakov v ŠI sú povinné, výnimku tvoria len PN žiaci  a žiaci na IOV.  

 

 

Štvrtá časť 

Základné práva žiakov, rodičov, vychovávateľov 

 
a) Ubytovaný žiak má právo: 

1. využívať v plnom rozsahu pridelenú miestnosť (izbu) s príslušenstvom a udržiavať ju   

v čistote a poriadku,     

2. podieľať sa na realizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a na živote v ŠI, 

3. využívať všetky priestory a zariadenia ŠI slúžiace pre výchovno-vzdelávaciu činnosť  

/spoločenská miestnosť, telocvičňa, ihriská, knižnica/  pri dodržiavaní prevádzkových 

predpisov, ktoré platia pre tieto zariadenia, 

4. umiestňovať na izbe vlastné doplnky vybavenia izby len so súhlasom vychovávateľa a 

za predpokladu, že tieto nie sú v rozpore s dobrými mravmi, morálkou, právnymi 

predpismi a nepoškodzujú majetok ŠI,  

5. na komunikáciu  s  nadriadenými  v duchu zásad  humanity, demokracie a slušného 

správania 

6. na ochranu pred všetkými formami diskriminácie a šikanovaním,   

7. na formulovanie a slobodné vyjadrenie vlastných názorov v duchu pravidiel 

spoločenského správania, slobodu myslenia, svedomia a náboženstva, pričom nesmie 

vyzývať k rasovej, národnostnej, či inej forme neznášanlivosti, 

8. na osobné súkromie v daných podmienkach ŠI, na diskrétnosť korešpondencie, 

9. na výchovu  v bezpečnom a hygienickom prostredí, na udržiavaní ktorého sa žiak 

podieľa, 

10. na návštevu svojich rodičov, príbuzných a známych vo vyhradených priestoroch, 

o návšteve žiak vopred informuje  vychovávateľa. 

11. navštevovať spolužiakov a  iných žiakov ŠI v určených priestoroch  na inom poschodí 

len s povolením  vychovávateľa príslušnej výchovnej skupiny. 



 

b) Rodič (zákonný zástupca) žiaka má právo : 

1. na oboznámenie sa so školským poriadkom internátu, 

2. na informácie  o výchovno-vzdelávacích  výsledkoch svojho dieťaťa a za týmto 

účelom môže kontaktovať vychovávateľa telefonicky alebo prostredníctvom 

elektronickej pošty, 

3. na oznámenie, ak žiak ochorie počas pobytu v ŠI, 

4. vyjadriť sa k výchovno-vzdelávaciemu programu a  činnosti ŠI. 

 

c) Vychovávateľ má právo: 

1. na nedotknuteľnosť osoby a zachovanie ľudskej dôstojnosti, cti a povesti, 

2. na názor, slobodu prejavu, myslenia,  

3. na zhromažďovanie základných  údajov o žiakovi ( meno, priezvisko, rodné  číslo, 

dátum a miesto narodenia, bydlisko, štátna príslušnosť, národnosť, údaje týkajúce sa  

jeho zdravotného stavu, telefonický kontakt na žiaka a jeho zákonného zástupcu ) , 

4. na poskytovanie informácií o  správaní žiaka rodičovi, zákonnému zástupcovi         

alebo osobe, ktorá má voči plnoletému žiakovi vyživovaciu povinnosť, 

5. má právo na dočasné obmedzenie osobného voľna žiaka v prípade opakovaného 

porušenia školského poriadku ŠI. 

 

 

Piata časť 

Základné povinnosti žiakov, rodičov, vychovávateľov 

 
a) Povinnosti žiakov : 

            Žiak ubytovaný v ŠI  je povinný: 

 

1. dodržiavať školský poriadok ŠI,  

2. nahradiť škodu, ktorú v ŠI spôsobil,  

3. vykonávať úlohy súvisiace s udržiavaním zdravého životného prostredia, udržiavať 

pridelenú obývaciu izbu v čistote a poriadku, udržiavať osobné veci v čistote 

a poriadku, pohybovať sa v priestoroch ŠI v prezuvkách, odev a obuv odkladať na 

vyhradených miestach,  

4. oznámiť vedeniu ŠI alebo vychovávateľovi zistené nedostatky alebo chyby, ktoré by 

mohli ohroziť bezpečnosť a zdravie žiakov alebo zamestnancov, 

5. šetrne zaobchádzať so zariadením ŠI, pracovnými a ochrannými pomôckami, úsporne 

využívať elektrickú energiu a vodu 

6. skontrolovať pri odchode z izby otvorenie okna na vetranie, uzatvorenie vodovodných 

batérií, vypnutie elektrických spotrebičov a osvetlenia izby, vyložiť stoličky na 

posteľ,  

7. plniť úlohy súvisiace s čistotou a estetikou životného prostredia v objekte ŠI, 

8. udržiavať osobnú hygienu a starať sa o svoj osobný vzhľad primerane dobe a miestu, 

kde sa žiak zdržiava (izba, študovňa, spoločenské podujatie...), 

9. dodržiavať denný režim, povolený pobyt a čas vyznačený na priepustke, resp. 

povolený čas návratu z rôznych spoločenských podujatí alebo návštev, 

10. dodržiavať pravidlá slušného správania voči spolužiakom, spolubývajúcim a 

zamestnancom školy a ŠI, 

11. v prípadoch, keď sa nemôže vrátiť z návštevy rodiny do ŠI pre chorobu alebo  z iných 

závažných dôvodov, prostredníctvom svojich rodičov oznámiť takúto skutočnosť do 

24 hodín vychovávateľovi alebo vedeniu ŠI, 



12. odchod zo ŠI v priebehu týždňa (okrem dňa odchodu zo ŠI, ktorým je spravidla 

posledný pracovný deň v týždni) nahlásiť vychovávateľovi jeden deň vopred 

a predložiť písomnú žiadosť rodiča, zákonného zástupcu. V súrnych prípadoch rodičia 

vopred ohlásia odchod žiaka prostredníctvom SMS službukonajúcemu alebo 

skupinovému vychovávateľovi. 

13. v piatok opustiť ŠI najneskôr o 14:45 hod, pri odchode zanechať izbu upratanú 

s prázdnym smetným košom, 

14. dodržiavať príchod do ŠI v nedeľu alebo v iný príchodový deň od 18:15 hod do 21:00 

hod,  

15. dbať na to, aby prinesené potraviny z domu vyhovovali hygienickým požiadavkám a 

trvanlivosti, rýchlo kaziace sa potraviny si môže žiak uschovať v chladničke v žiackej 

kuchynke,  

16. rešpektovať ubytovanie hostí počas dní pracovného pokoja, štátnych sviatkov a 

školských prázdnin a tým spôsobené drobné zmeny v ubytovaní, 

17. uvoľniť izbu cez voľné dni v prípade ubytovacej akcie, riadiť sa pokynmi 

vychovávateľa,  

18. na ochranu pridelenej postele používať počas dňa vlastnú deku na jej zakrytie,  

posteľnú bielizeň ukladať vždy ráno podľa pokynov vychovávateľa. 

 

 

b) Povinnosti rodičov : 

1. uhradiť príspevok za ubytovanie a stravu pravidelne do 25.dňa mesiaca vopred na 

nasledujúci mesiac, 

2. neodkladne oznámiť výskyt choroby v prípade, že ochorie žiak alebo niektorá  

                 osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti na prenosnú infekčnú chorobu,    

3. oznámiť písomne alebo formou SMS do 24 hodín dôvod, pre ktorý sa žiak nemôže 

vrátiť z domu do ŠI  

4. uhradiť škodu, ktorú jeho dieťa úmyselne spôsobilo na zariadení a vybavení ŠI, 

5. povinnosť informovať o výnimočnom neskorom príchode v nedeľu, 

6. písomne požiadať o neskorší  príchod do internátu v nedeľu z dôvodu nevhodných 

spojov, o navštevovanie krúžkov mimo internátu v čase pobytu žiaka v internáte, 

o možnosť nástupu do internátu po víkende až v pondelok ráno do 07:30 hod.  

7. Dbať o pravidelnú výmenu posteľnej bielizne žiaka. 

 

c) Povinnosti vychovávateľov :   
1. zaobchádzať so žiakmi na základe princípu rovnosti, bez ohľadu na rasu, farbu pleti, 

pohlavie, náboženstvo a pôvod, 

2. informovať ihneď  rodiča alebo zákonného zástupcu  v prípade úrazu alebo choroby  

jeho dieťaťa, 

3. poskytnúť informácie o  výchovno-vzdelávacích   výsledkoch zákonnému zástupcovi, 

v prípade výrazného zhoršenia  správania informovať zákonných    zástupcov 

preukázateľným spôsobom, 

4. záznamy o správaní sa žiaka v ŠI zapisuje vychovávateľ do osobného spisu žiaka. 

Podľa závažnosti previnenia žiaka vychovávateľ oznámi túto skutočnosť zákonnému 

zástupcovi žiaka, triednemu učiteľovi a zástupcovi riaditeľa pre VMV, 

5. kontrolovať pridelené aj spoločné priestory ŠI z hľadiska poškodzovania interiéru ŠI, 

nábytku, sociálnych zariadení žiakmi ev. inými ubytovanými a riešiť náhradu škôd 

v spolupráci so zástupcom riaditeľa pre VMV a správcom budov školy, 

6. zapisovať nedostatky na zariadení do zošita údržby na vrátnici školy, 

7. evidovať školské úrazy. 



Šiesta časť 

Režimové opatrenia 

 
Ubytovaným žiakom sa zakazuje 

1. v areáli ŠI fajčiť, požívať návykové látky (alkohol, drogy). V prípade podozrenie na 

požitie akejkoľvek návykovej látky v záujme ochrany žiaka ŠI budeme postupovať 

nasledovne: - okamžite upovedomíme zákonných zástupcov, 

- so súhlasom zákonného zástupcu zariadime toxikologické vyšetrenie zamestnancom 

ŠI povereným riaditeľom školského internátu, 

- v prípade odmietnutia vyšetrenia sa bude podozrenie na požitie návykovej látky 

považovať za preukázané,  

- potvrdené/preukázané požitie návykovej látky je dôvodom na vylúčenie zo ŠI. 

2. počas vychádzok venovať sa aktivitám, ktoré by mohli ohroziť ich vlastnú bezpečnosť 

alebo život, zdravie a majetok iných osôb,  

3. zdržiavať sa v ŠI počas vyučovania bez povolenia vychovávateľa, 

4. vchádzať do vnútorných priestorov ŠI s bicyklom alebo motocyklom,  

5. nosiť do ŠI cenné veci a väčšie sumy peňazí. Ak tak urobia, musia ich dať do úschovy 

vychovávateľovi, v opačnom prípade školský internát za stratu týchto vecí 

nezodpovedá. 

6. ponižovať spolužiakov, ich ľudskú dôstojnosť šikanovaním (vyžadovanie služieb, 

peňazí, predmetov, jedla od šikanovaného, vyhrážanie sa násilím, bitie, slovné a 

fyzické ponižovanie, urážky rodičov), 

7. premiestňovať svojvoľne inventár v izbách ŠI, lepiť plagáty a rôzne obrázky na 

murované omietnuté steny, dvere a drevený nábytok, výťah, spoločné priestory ŠI, 

maľovať izby, chodby alebo spoločné priestory ŠI farebnými maľbami alebo robiť iné 

úpravy stien  na izbe alebo v spoločných priestoroch ŠI. 

8. prechovávať cigarety, alkoholické nápoje, OPL, jedy, prekurzory, výbušniny, zbrane,  

strelivo a ostatné látky, na ktorých držbu je potrebné povolenie podľa osobitných 

právnych predpisov. V prípade porušenia zákazu môže vychovávateľ tieto odobrať   

a navrhnúť výchovné opatrenie. 

 

 

Siedma časť 

Vnútorný režim 

 
Ubytovaní žiaci  majú v  súlade s psychohygienickými  požiadavkami  zabezpečené 

minimálne    3 hodiny osobného voľna denne, 8 hodín spánku a dostatočný priestor pre 

nerušené štúdium, kultúrne a športové potreby a ostatnú záujmovú činnosť na báze 

dobrovoľnosti.  

 

a) Režim dňa : 

 

pondelok, utorok, streda: 

 

06:00               budíček 

06:00 – 07:30  osobná hygiena, upratovanie, raňajky, odchod do školy  

07:30 – 07:45  odchod do školy  

07:45 – 14:00  vyučovanie 

12.25 – 14:30  obed 



14:30 – 18.45  osobné voľno, výchovno-vzdelávacia činnosť a individuálne záujmy 

17:30 – 18:30  večera 

18:45  kontrola prítomnosti žiakov 
18:45 – 20:00  príprava na štúdium a štúdium 

20:00 – 20:45  osobné voľno v areáli internátu 

20:45  kontrola prítomnosti žiakov 
21:00 – 21:30  príprava na večierku 

21:30               večierka 

21:30 – 06:00  nočný pokoj  

 

štvrtok: 

 

06:00               budíček 

06:00 – 07:30  osobná hygiena, upratovanie, raňajky, odchod do školy  

07:30 – 07:45  príprava na vyučovanie v triede  

07:45 – 14:00  vyučovanie 

12.25 – 14:30  obed 

14:30 – 16:00  osobné voľno, 

16:00 – 16:45  kontrola prítomnosti žiakov, hospodársky deň  

16:45 – 17:30  príprava na štúdium, štúdium 

17:30 – 18:30  večera 

18:30 – 20:30  osobné voľno, výchovno-vzdelávacia činnosť a individuálne záujmy  

20:45  kontrola prítomnosti žiakov   
21:00 – 21:30  príprava na večierku 

21:30               večierka 

21:30 – 06:00  nočný pokoj  

 

Žiaci musia počas študijného voľna zachovávať maximálny pokoj a ticho aj v prípade, že 

sa nevenujú štúdiu. 

Ubytovaní žiaci môžu dostať výnimočne predĺženú vychádzku do 21:00 hod. len za 

podmienky,  že o ňu požiadajú aspoň jeden deň vopred skupinového vychovávateľa. 

V prípade neprítomnosti  skupinového vychovávateľa požiadajú o predĺženie vychádzky 

zástupcu riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania. 

Budova ŠI sa uzatvára o 21:00 hod a žiaci musia byť vo svojich izbách.  

 

 

b) Príchody, odchody zo ŠI 

1.  príchod žiakov do ŠI je v nedeľu od 18.15 hod do 21:00 hod, neskôr len z dôvodu 

zlého spojenia a so súhlasom zástupcu riaditeľa školy pre ŠI na základe písomnej žiadosti. 

Odchod žiakov domov je v piatok do 14:45 hod, odchod neskôr je povolený len so 

súhlasom službukonajúceho vychovávateľa. Odchody zo ŠI počas týždňa sú povolené až 

po oznámení odchodu rodičom formou SMS alebo telefonicky.  

2.  žiaci môžu zostať ubytovaní vo výnimočných prípadoch počas voľných dní (sviatkov) 

len so súhlasom zástupcu riaditeľa školy a musia doložiť súhlas rodičov, 

3.  osobné voľno bez priepustky denne okrem nedele do 20:00 hod. majú povolené žiaci 

Konzervatória Žilina.  

 
 

 

 



Ôsma časť 

Výchovné opatrenia 

 
Výchovnými opatreniami sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov, 

prerokované a schválené pedagogickou  radou.  

 

a) Pochvala vychovávateľom  

  

1. za aktívnu účasť na výchovno-vzdelávacej činnosti 

2. za reprezentáciu ŠI 

3. za vzorné plnenie si povinností. 

 

 

b) Pochvala riaditeľom školy 

 

1. za úspešnú  reprezentáciu ŠI 

2. za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou 

osobou alebo inštitúciou. 

 

c) Napomenutie a pokarhanie vychovávateľom 

 

1. za jednorazové porušenie školského poriadku 

2. za neplnenie si povinností vyplývajúce zo školského poriadku 

3. za iné menej závažné priestupky. 

 

c) Pokarhanie riaditeľom školy 

 

1. za  opakované porušovanie školského poriadku 

2. za svojvoľné opustenie ŠI 

3. za príchod do internátu pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky 

 

d) Podmienečné vylúčenie zo školského internátu 

 

1.  za opakujúce sa závažné priestupky 

4. za hrubé porušenie školského poriadku 

5. za krádež 

6. za vandalizmus 

7. za porušenie zákazov uvedených v článku 6 . 

 

 

 

e) Vylúčenie zo školského internátu 

 

1. za nesplnenie podmienky pri podmienečnom vylúčení, 

2. za nosenie, prechovávanie  a požitie nelegálnych drog, 

3. za úmyselné ublíženie na zdraví, vydieranie, všetky formy šikanovania, 

4. za neplatenie alebo neskoré platenie mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených s ubytovaním v školskom internáte, 

5. za odmietnutie stravovania v školskej jedálni bez zdravotného dôvodu. 

 



Deviata časť 

Zásady svojpomocnej činnosti žiakov 

 
Svojpomocná činnosť žiakov je jedným z účinných prostriedkov v systéme výchovnej práce ŠI. 

V ŠI je nevyhnutné pri realizácii svojpomocnej činnosti žiakov dodržiavať najmä tieto zásady 

 

1. žiaci môžu vykonávať len prácu, ktorá je primeraná ich fyzickému a rozumovému rozvoju, 

2. nesmú byť zamestnávaní prácami, ktoré so zreteľom na ich anatomické, fyziologické 

a psychické zvláštnosti v tom ktorom veku sú neprimerané, zdraviu škodlivé a nebezpečné, 

alebo pri ktorých sú vystavení zvýšenému nebezpečenstvu úrazu, (§165, §167 ods. 1,2,3 

Zákonníka práce) 

3. žiaci musia byť oboznámení s predpismi na zaistenie bezpečnosti, hygieny a ochrany 

zdravia pri práci, o čom ŠI vedie riadnu evidenciu,  

4. žiaci sú povinní dodržiavať predpisy o bezpečnosti, hygiene a ochrane zdravia pri práci 

a podľa druhu práce sú povinní používať ochranné pomôcky, 

5. svojpomocná činnosť je orientovaná tak, aby pomáhala stmeľovať kolektív žiakov, 

udržiavať čistotu a poriadok, motivovať žiakov k estetickej výchove a tvorbe zdravého 

životného prostredia,  

6. svojpomocná činnosť má výchovný charakter a nenahrádza prácu zamestnancov školy.  

 

Vychovávatelia určia primeraný čas na svojpomocnú činnosť žiakov v ŠI tak, aby nebol narušený 

čas vyhradený na odpočinok, prípravu na vyučovanie, výchovno-vzdelávaciu prácu a záujmovú 

činnosť.  

 

Desiata časť 

Zdravotné a bezpečnostné opatrenia 

 

ŠI vytvára optimálne podmienky pre zdravý vývoj ubytovaných žiakov v súlade s právnymi 

predpismi a internými pokynmi. Ak žiak ochorie v ŠI, vychovávateľ mu zabezpečí v prípade 

potreby lekársku starostlivosť a telefonicky informuje aspoň jedného z rodičov alebo zákonných 

zástupcov o jeho zdravotnom stave.  Pre účely evidencie chorých žiakov vedie službukonajúci 

vychovávateľ presnú evidenciu informovania rodičov, prípadne privolania lekárskej pomoci. Do 

denného záznamu zaznamená meno žiaka, dôvod a čas hovoru, meno kontaktovanej osoby. 

 

Žiaci pri nástupe do ŠI musia byť oboznámení s vnútorným poriadkom ŠI, bezpečnostnými 

predpismi o ochrane zdravia a požiarnej ochrane. Vychovávateľ je povinný viesť o tom 

evidenciu.  

 

Vychovávateľ počas oboznamovania žiakov s bezpečnostnými predpismi upozorní  najmä na 

 

1. zákaz behania po schodoch,  

2. zákaz vykláňania sa z okien a balkónov, 

3. zákaz manipulácie s otvoreným ohňom,   

4. zákaz manipulácie s elektrickým zariadení, radiátormi a  technikou, na ktorú žiaci nemajú 

oprávnenie, 

5. zákaz fajčenia a používania alkoholu a iných návykových látok, 

6. prísny zákaz lezenia po bleskozvodoch a balkónoch, 

7. na nebezpečenstvo cestovania autostopom, opustenia mesta Žilina bez povolenia,  

8. na povinnosť oznámiť výskyt infekčného ochorenia v ŠI a karantény rodinných 

príslušníkov alebo v ich blízkom okolí,   



9. zákaz vyhadzovania predmetov a jedla z okien,  

10. zákaz púšťať hlasno hudbu, vykrikovať a príliš hlasitým prejavom rušiť kľud ostatných 

ubytovaných žiakov, 

 

Jedenásta časť 

Záverečné ustanovenia 

 

Školský poriadok je záväzný pre všetkých ubytovaných žiakov v ŠI a  zamestnancov školy. 

Školský poriadok je vypracovaný na špecifické podmienky ŠI tak, aby žiaci čo najefektívnejšie 

využili voľný čas a mali možnosť realizovať svoje záujmy.      

Zmeny školského poriadku môže navrhovať riaditeľ školy, pedagogická rada, Rada školy a 

Žiacka školská rada pri SOŠS v Žiline. 

S obsahom školského poriadku vychovávatelia  povinne  oboznámia žiakov na prvom spoločnom 

stretnutí skupiny v danom školskom roku. S obsahom školského poriadku sa môžu zákonní 

zástupcovia oboznámiť na webovej stránke ŠI. 

Školský poriadok nadobúda platnosť 5.septembra 2022. 

 

 

 

 

 

V Žiline 02.septembra 2022                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Josef  Ilčík, PhD. v. r. 

                                                                                                          riaditeľ SOŠS 

 


