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ČASŤ I 
 

Všeobecné ustanovenia 

 

Článok 1 

 

Základné ustanovenia 

 

1. Školský internát (ŠI) je zriadený ako súčasť Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave,  

    nie je samostatným právnym subjektom. Školský poriadok školského internátu  je kompatibilný  

    so školským poriadkom školy. 

 

2. Školský poriadok školského internátu (ŠP) je vydaný na základe § 153 zákona č. 245/2008 Z.z. 

    o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platí pre všetky    

    osoby ubytované v ŠI. Vo výchovno-vzdelávacej práci sa riadi v súlade so Zákonom 245/2008 Z. z,  

    Zákonom 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení  

    niektorých zákonov, Vyhláškou MŠ SR č. 236/2009 Z. z. o školskom internáte. Jeho činnosť je v  

    súlade so zákonom č. 104/1991 Z. z. Dohovor o právach dieťaťa. 

  

 

Článok 2 

 

Vydanie a rozsah pôsobnosti 

 

1. Riaditeľ školy vydáva po prerokovaní so svojimi poradnými orgánmi Školský poriadok školského 

internátu pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej. (ďalej len „ŠP ŠI“). 

2. ŠP ŠI obsahuje práva a povinnosti ubytovaných žiakov, žiacku samosprávu, spôsob úhrady, výchovné 

opatrenia, návštevy v školskom internáte, individuálne vychádzky žiakov, osobné voľno, pokyny k  

odchodu k rodičom počas víkendov a voľných dní, celodenný režim, pokyny o svojpomocnej činnosti, 

právne predpisy o  bezpečnosti, hygiene a ochrane zdravia ubytovaných žiakov.  

3. ŠP ŠI je záväzný pre žiakov ubytovaných v školskom internáte, zamestnancov školského internátu 

a školy. 

 

Článok 3 

 

Charakteristika a prevádzka školského internátu 

 

1. Školský internát (ďalej len „ŠI“) je určený na ubytovanie žiakov Tanečného konzervatória Evy 

Jaczovej počas školského roka.   

2.  ŠI je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje ubytovaným žiakom výchovno-vzdelávaciu  

     starostlivosť v čase mimo vyučovania. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa zameriava na všestrannú  

     pomoc žiakom pri ich príprave na vyučovanie, formovanie aktívneho postoja detí a žiakov k  

     sebavzdelávaniu a sebavýchove, uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov, na rozvíjanie  

     nadania, špecifických schopností a tvorivosti, na aktívne využívanie voľného času, oddych a relaxáciu. 

3. ŠI svojim výchovným programom nadväzuje na výchovno-vzdelávaciu činnosť školy a úzko    

spolupracuje aj so zmluvnými partnermi školy (SND, SĽUK)  a  rodinou žiaka. 

4.  ŠI sa člení na výchovné skupiny podľa veku žiakov, pričom ich počet vo výchovnej skupine je najviac  

28 žiakov. 
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5. ŠI je pre žiakov v  prevádzke v období školského vyučovania (1. september až 30. jún) a to od nedele 

14,00 hod. do piatku 20,00 hod.  

6. Vo výnimočných prípadoch (účinkovanie žiakov školy v prestaveniach opery a baletu SND, SĽUK-u) 

škola zabezpečí prevádzku ŠI aj počas dní pracovného voľna. 

 

Článok 4 

 

Riadenie školského internátu 

 

1. Za organizačnú a riadiacu činnosť ŠI je zodpovedný zástupca za všeobecno-vzdelávacie predmety  

      a výchovnú činnosť, ktorý je poverený riaditeľom školy. 

 

2.   Zástupca za výchovnú činnosť zodpovedá za: 

a)  úroveň vytvorených podmienok na výchovno-vzdelávaciu prácu,  

b)  kontrolu vypracovaného výchovno-vzdelávacieho programu,  

c)  plnenie úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

      3.  Vychovávatelia zodpovedajú za:   

a) časový rozvrh služieb vychovávateľov, 

b) zabezpečenie pedagogického dozoru vo ŠI a škole, 

c) bezpečnosť a ochranu zdravia ubytovaných žiakov, 

d) dodržiavanie školského poriadku ŠI, 

e) vedenie pedagogickej dokumentácie v zmysle § 11 ods.3 Zákona 245/2008 Z.Z. o výchove   

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

 

     4.  Riaditeľ školy rozhoduje o: 

a) prijatí žiaka do ŠI, 

b) podmienečnom vylúčení žiaka zo ŠI,  

c) vylúčení žiaka zo ŠI (po prerokovaní v pedagogickej rade školy). 

 

      5.  Kompetencie  zamestnancov podrobne  určuje Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných    

           zamestnancov TK EJ. 

 

Článok 5 

 

Zásady prijímania žiakov do školského internátu 

 

1. Aby žiak mohol byť prijatý do ŠI, musí splniť tieto základné podmienky: 

     a)   byť žiakom Tanečného konzervatória Evy Jaczovej, alebo žiakom inej strednej školy  

           v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, 

b) odovzdať prihlášky do ŠI v určenom termíne, 

c) vzdialenosť miesta trvalého bydliska žiaka je minimálne 25 km. 

 

2. U žiakov od druhého ročníka sa pri prijímaní do ŠI prihliada aj na: 

a) doterajšie pôsobenie v ŠI – dodržiavanie ŠP ŠI, 

b) dosahovanie dobrých študijných výsledkov a bezproblémovú dochádzku do školy. 

 



 4 

3. Po splnení uvedených podmienok budú prednostne prijímaní žiaci TK EJ budúceho prvého ročníka, 

žiaci 2., 3. a 4. ročníka, žiaci do 15 rokov a žiaci budúceho  maturitného  ročníka. Žiaci 5.,6.,  

a 7. ročníka budú prijatí v prípade, že budú v ŠI voľné ubytovacie miesta.  

 

4.  ŠI neprijatým žiakom náhradné ubytovanie nezabezpečuje. 

 

5.  Žiaci sú ubytovaní v ŠI na jeden školský rok. 

 

Článok 6 

 

Výchovno-vzdelávacia práca 

 

1. Výchovno-vzdelávaciu prácu vykonávajú vychovávatelia podľa celoročného Výchovno-vzdelávacieho 

programu ŠI na báze dobrovoľnej účasti žiakov. Je primeraná potrebám, veku a stupňu vyspelosti 

žiakov.  Zameriava sa najmä na prípravu žiakov na vyučovanie, na rozvíjanie ich individuálnych 

záujmov, špeciálnych daností, talentu, na získanie nových zručností, tvorivosti, relaxáciu, pestovanie 

intersociálnych vzťahov,  kultúru tela a ducha. 

 

ČASŤ II 
 

Práva a povinnosti  

 

Článok 7 

 

Práva žiakov 

 

1.  Využívať v plnom rozsahu pridelenú miestnosť s príslušenstvom v  období, na ktoré mu bola pridelená 

za súčasného dodržiavania pravidiel ŠP ŠI, pričom ubytovanie žiakov maturitného ročníka  končí 

dňom nasledujúcom po dni vydania maturitného (absolventského) vysvedčenia. 

2.  Využívať všetky priestory a zariadenia ŠI slúžiace na výchovno-vzdelávaciu činnosť.  

3.  Podieľať sa na výchovno-vzdelávacej činnosti na báze dobrovoľnosti. 

4.  Aktívne sa  zúčastňovať  diania v ŠI, podávať námietky a žiadať realizáciu opodstatnených návrhov. 

5.  Prijímať návštevy vo vyhradených priestoroch. 

6. Umiestňovať v izbách vlastné doplnky, nástenky a pod. za predpokladu, že nie sú v rozpore 

s morálkou, právnymi predpismi a nepoškodzujú majetok ŠI a spolubývajúcich. 

7.  Používať vybrané vlastné elektrospotrebiče   (stolné lampy, elektrické budíky, rádia, magnetofóny, 

tablety, mobilné telefóny, MP 3 a pod.), ktoré nesmú rušiť nočný a študijný pokoj. Na používanie 

elektrospotrebičov dáva súhlas riaditeľ školy. 

8. Na kontakt s rodičmi využívať služobnú telefónnu linku (iba prichádzajúce hovory), pričom 

ohlasovanie telefónnych hovorov je obmedzené na čas od 7, 00 hod. do 21, 00 hod.  

9.   Využívať vlastné mobilné telefóny tak, aby nerušili študijný a najmä nočný pokoj. 

10. Na slušné správanie zo strany zamestnancov ŠI. 

11. Na ochranu pred všetkými formami diskriminácie, alebo trestania, ktoré  vyplývajú z postavenia, 

činnosti, vyjadrených názorov, alebo presvedčenia jeho rodičov, zákonných zástupcov alebo členov 

rodiny. 

12. Na slobodu prejavu, pričom jeho názorom (najmä tým, ktoré sa dotýkajú jeho osoby), musí ŠI 

venovať patričnú pozornosť pritom však musia byť rešpektované práva a povesť iných, verejný 

poriadok, verejné zdravie a morálka. 
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13. Na slobodné združovanie sa obmedzenie platí len také, ako v predchádzajúcom bode. 

14. Na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva. 

15. Na svoje súkromie v  daných podmienkach ŠI, na študijný a  nočný pokoj, na súkromie svojej rodiny, 

domova a  korešpondencie, pričom vedenie ŠI je povinné vytvoriť podmienky pre realizáciu tohto 

práva (napr. telefonovanie, doručovanie listov). 

16. Na svoju česť a povesť. 

17. Na ochranu pred telesným alebo duševným násilím, urážaním, zanedbávaním alebo nedbanlivým 

zaobchádzaním, trýznením, alebo vykorisťovaním. 

18. Na odpočinok a voľný čas. 

19. Na ochranu pred narkotikami, drogami, alkoholom, psychotropnými látkami. 

20. Na osobnú hygienu počas celého dňa s  výnimkou obmedzenia sprchovania v čase od 21, 30 hod. do  

      06, 00 hod. z dôvodu dodržania nočného pokoja a bezpečnostných dôvodov. 

21. Využívať TV  miestnosti do 21, 30 hod. 

22. Hrať na hudobných nástrojoch v čase od 07, 00 hod. do 20, 00 hod.  

a) vo vyhradenej miestnosti, 

b) v ubytovacích priestoroch v prípade, že nerušia spolubývajúcich. 

23. Odmietnuť také práce, ktoré sú súčasťou pracovných náplní zamestnancov ŠI, alebo prácu, ktorá 

môže byť preňho nebezpečná, alebo by bránila jeho sebavzdelávaniu, škodila zdraviu, telesnému, 

duševnému, mravnému, príp. sociálnemu rozvoju. 

24. Na prezumpciu neviny žiak nemôže byť nútený vypovedať, priznávať vinu. Ak žiak mladší ako 18 

rokov je dôvodne podozrivý zo spáchania trestného činu, vedúci vychovávateľ je povinný informovať 

     o tom svojho priameho nadriadeného a zákonných zástupcov žiaka. 

25. Na zabezpečenie disciplíny spôsobom zlučiteľným s ľudskou dôstojnosťou, telesné tresty sú v ŠI  

      zakázané. 

 

Článok 8 

 

Úhrada nákladov 

 

1. Žiak (zákonný zástupca) je povinný uhradiť v  stanovenej výške  príspevok na čiastočnú úhradu 

nákladov spojených s ubytovaním v ŠI na účet TK EJ na základe „Zmluvy o ubytovaní“.  Tento 

príspevok sa uhrádza do 15. dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý sa ubytovanie poskytuje. 

2. Výnimka z platenia  príspevku na čiastočnú  úhradu  sa môže  poskytnúť iba pri dlhšej ako 

jednomesačnej neprítomnosti žiaka v  ŠI napr. zo  zdravotných dôvodov alebo študijných napr. 

zahraničná stáž. Výnimku schvaľuje riaditeľ TK EJ na základe žiadosti rodiča alebo zákonného 

zástupcu žiaka. 

3. V prípade, že žiak nebol prítomný (ubytovaný) v ŠI v priebehu mesiaca z rôznych dôvodov, výška 

príspevku sa nemení a príspevok sa nevracia. 

4.  Výšku a spôsob čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním určuje riaditeľ školy. 

5.  Neuhradenie príspevku na čiastočnú  úhradu  nákladov  spojených s ubytovaním v stanovenom termíne 

je posudzované ako porušenie Zmluvy o ubytovaní a ŠP ŠI. 

 

Článok 9 

 

Povinnosti žiakov 

 

1.  Dodržiavať ŠP ŠI a ŠP TK EJ. 

2.  Uhradiť škodu, ktorú spôsobil, predovšetkým uvedením do pôvodného stavu. 
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3. Prispieť finančnou čiastkou do fondu opráv. Výšku finančnej čiastky určí zástupca za výchovnú 

činnosť po prerokovaní v Rade rodičov. Vedúci vychovávateľ vedie evidenciu o príjmoch do fondu 

opráv a použití finančných prostriedkov na opravy škôd spôsobených nedbalosťou žiakov. 

4.  Pripravovať sa pravidelne na vyučovanie. 

5. Vykonávať úlohy súvisiace s udržiavaním svojho životného prostredia, udržiavať pridelenú izbu 

a svoje osobné veci v čistote a poriadku, prezúvať sa pri vchode do budovy. 

6.  Izbu pri odchode uzamknúť, kľúč odovzdať do zborovne vychovávateľov. 

7.  Dodržiavať pravidlá vzájomných návštev ubytovaných žiakov. 

8.  Svoju neprítomnosť alebo odchod zo ŠI oznámiť vychovávateľovi v hlavnej službe. 

9.  Na vyzvanie vychovávateľa umožniť kontrolu čistoty a poriadku osobných vecí kontrola sa vykonáva 

za prítomnosti žiaka obvykle v dňoch vyhradených na upratovanie izieb (pondelok a štvrtok), alebo 

podľa potreby. 

10. Žiak je povinný podpisom u vychovávateľa potvrdiť odchod a návrat z vychádzky do svojej knižky 

vychádzok. 

11. Dodržiavať čas priepustiek, resp. čas návratu z rôznych podujatí a návštev pobyt inde ako je uvedené 

v  knihe odchodov (alebo oznámené ako dôvod vychádzky) je porušenie ŠP ŠI. 

12. Dodržiavať večierku, zachovávať pokoj na chodbách a izbách. 

13. Na záver školského roka odovzdať pridelený inventár a izbu po splnení všetkých určených povinností. 

14. Dodržiavať medzi sebou, voči zamestnancom a starším osobám pravidlá slušného správania.  

15. Ustrojiť sa primerane miestu, kde sa žiak pohybuje – škola, divadlo, ŠI. 

16. Dospelým vykať, oslovenie žiakov sa riadi vzájomnou dohodou vychovávateľa so žiakom. 

17. Plniť úlohy súvisiace s čistotou a estetikou životného prostredia ŠI a jeho okolia. 

18. Ak žiak  ochorie  doma, alebo sa stane iná  mimoriadna  udalosť, pre ktorú sa nemôže vrátiť do ŠI, je 

jeho zákonný zástupca (alebo žiak nad 18 rokov veku) povinný túto  skutočnosť vierohodne oznámiť 

v ŠI. 

19. Oznámiť ochorenie, ktoré sa vyskytlo v priebehu týždňa vychovávateľovi v hlavnej službe. 

20. Absolvovať chorobu v domácom ošetrení. 

 

Článok 10 

 

Žiakom nie je dovolené 

 

1. Používať, obstarávať, prechovávať pre seba alebo iného drogy, výbušniny, zbrane, psychotropné látky, 

alkohol, a  to ani v ŠI, ani mimo  neho, pričom porušenie tohto ustanovenia je považované za hrubé 

porušenie  ŠP ŠI  prechovávanie drog a psychotropných látok, ich obstarávanie a užívanie má 

charakter trestného činu. 

2. Vo vzájomnom vzťahu využívať vydieranie a  útlak (šikanovanie)takéto konanie napĺňa skutkovú 

podstatu trestného činu a môže mať za následok vylúčenie zo ŠI. 

3.  Uvádzať do obehu, robiť verejne prístupnými, vyrábať alebo dovážať písomné  pornografické diela, 

nosiče zvuku alebo obrazu, zobrazenia, alebo iné predmety ohrozujúce mravnosť. 

4.  Fajčiť v priestoroch ŠI a pred budovou, používať v budove otvorený oheň (fajčenie, vonné tyčinky, 

sviečky). 

5. Vykonávať žiadne vlastné úpravy v izbe, na stenách, nábytku a ostatnom zariadení ŠI (opravy, 

premiestňovanie nábytku, montáž doplnkov - petlice, klince, lepenie plagátov a pod.) 

6.  Navštevovať spolužiakov opačného pohlavia v izbách vo večerných hodinách po 20.00 hodine. 

7.  Bez vážneho dôvodu odchádzať počas týždňa zo ŠI. 

8.  Zostávať v ŠI bez prítomnosti vychovávateľa alebo poverenej osoby na vykonávanie dozoru nad  

     žiakmi školy. 
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Článok 11 

 

Žiacka samospráva 

 

1. Žiacka samospráva (internátny parlament) je spolutvorcom života v ŠI. V zmysle dohovoru o právach 

    dieťaťa musí viesť pravidelný dialóg s vedením ŠI s cieľom skvalitniť výchovnú prácu v ŠI. 

2. Žiacka samospráva je suverénny orgán, je zvolená kolektívom žiakov ubytovaných v ŠI na jeden  

    školský rok. Jej zástupcovia majú právo byť informovaní o záveroch a výchovných opatreniach  

    týkajúcich sa ŠI z pedagogickej rady a majú právo vyjadriť sa k nim, prípadne navrhovať opatrenia  

    k zlepšeniu života či disciplíny v ŠI. 

 

Časť III. 

 
Opatrenia 

 

Článok 12 

 

Výchovné opatrenia 

 

 

1. Za vzorné správanie, za  vzorné plnenie povinností, za statočný čin, za významný prejav aktivity sa 

môže žiakovi udeliť: 

a) pochvala vychovávateľom, 

b) písomná pochvala adresovaná zákonným zástupcom žiakov, 

c) pochvala zástupcom riaditeľa školy za VVP a výchovnú činnosť, 

d) pochvala riaditeľa TK EJ, 

e) písomná pochvala riaditeľa TK EJ adresovaná zákonným zástupcom žiakov, 

f) vecná odmena. 

 

2. Ak žiak poruší ŠP ŠI, môže sa mu podľa závažnosti priestupku uložiť niektoré z týchto opatrení: 

a) napomenutie vychovávateľom, 

b) pokarhanie zástupcom riaditeľa školy za VVP a výchovnú činnosť, 

c) pokarhanie riaditeľom TK EJ, 

d) podmienečné vylúčenie zo ŠI na skúšobnú dobu, 

e) vylúčenie zo ŠI (bude určená doba, dokedy žiak musí opustiť ŠI). 

 

3. Vychovávateľ môže použiť aj iné výchovné opatrenie (napr. opätovne vysvetliť žiakovi pravidlá - 

pohovor, predvolanie zákonného zástupcu žiaka na výchovnú komisiu), môže navrhnúť podmienečné 

vylúčenie žiaka zo ŠI a pod. 

 

4.  Pri udeľovaní výchovných opatrení ŠI úzko spolupracuje so školou a rodičmi. 

 

5. V prípade, ak sa podmienečne vylúčený žiak previní v skúšobnej dobe (pričom sa dopustí iného 

závažného priestupku), môže riaditeľ školy po prejednaní v pedagogickej rade rozhodnúť o jeho  

vylúčení zo ŠI. Žiak môže byť vylúčený i v tom prípade, ak sa v skúšobnej dobe dopustí viacerých 

menej závažných priestupkov a je zrejmé, že nemieni svoje správanie zmeniť. 
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Článok 13 

 

Závažné porušenie školského poriadku 

 

1. Za závažné porušenie Školského poriadku ŠI sa považuje: 

a) príchod do ŠI pod vplyvom alkoholu, 

b) prechovávanie a požívanie alkoholických nápojov v ŠI, 

c) prechovávanie, požívanie a distribúcia drog v ŠI i mimo neho, 

d) krádež v ŠI i mimo neho, 

e) šikanovanie, 

f) fajčenie v priestoroch ŠI a pred budovou ŠI, 

g) fyzické napadnutie, 

h) iné priestupky voči mravnosti a etike (napr. rozširovanie pornografických materiálov). 

 

2. Za porušenie Školského poriadku sa považuje aj: 

a) oneskorenie s platením príspevku za ubytovanie viac ako jeden mesiac, 

b) opakované neuhradenie poplatku za ubytovanie v ŠI, 

c) odchod zo ŠI na konci školského roka bez uvedenia izby do náležitého stavu, 

d) opakované svojvoľné opustenie ŠI, opakovaná neoznámená neprítomnosť v ŠI, 

e) nedodržanie   času   návratu z vychádzky alebo pobyt inde, ako bol uvedený ako dôvod  

          vychádzky, 

f) porušenie zákazu vzájomných návštev žiakov opačného pohlavia v izbách, 

g) neuvedenie poškodenej veci do pôvodného stavu alebo neuhradenie škody, 

h) vedomé ignorovanie pokynov vychovávateľov a ostatných zamestnancov ŠI, 

i) zatajenie svojho zdravotného stavu v prípade choroby, alebo pri nástupe do ŠI, 

j) permanentný neporiadok v izbe, 

k) opakované rušenie nočného pokoja. 

. 

4. Priestupky ako aj pochvaly zapisuje vychovávateľ do osobného spisu žiaka. 

5. Vychovávateľ posiela písomný oznam rodičom. 

 

 

Časť IV. 

 
Svojpomocná činnosť žiakov 

 

Článok 14 

 

Zásady svojpomocnej činnosti žiakov 

 

1. Žiaci môžu vykonávať iba také práce, ktoré sú primerané ich fyzickému a  rozumovému rozvoju. 

Nesmú byť zamestnávaní prácami: 

a)  ktoré sú neprimerané ich anatomickému, fyziologickému a psychickému rozvoju, a v tom sú 

       nebezpečné a zdraviu škodlivé, 

b) pri ktorých sú vystavení zvýšenému nebezpečenstvu úrazu, 

c) ktoré sú v pracovnej náplni zamestnancov školského internátu, 
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2. Svojpomocná činnosť žiakov: 

a)   je jedným z účinných prostriedkov v systéme výchovnej práce, 

b) rozvíja pracovnú iniciatívu žiakov, 

c)   učí žiakov pracovným návykom, 

d)   učí žiakov vážiť si prácu iných, 

e)   pomáha udržiavať čistotu a  poriadok, pomáha motivovať žiakov k estetickej úprave, ochrane  

       a tvorbe životného prostredia, 

f) má výchovný charakter a nenahrádza prácu zamestnancov. 

3. Všetky práce žiaci vykonávajú za  prísneho  dodržiavania zdravotníckych a hygienických požiadaviek 

osobnej ochrany a bezpečnosti ochrany pri práci. 

4. Žiaci pri svojpomocnej činnosti: 

a) dodržiavajú predpisy o bezpečnosti, hygiene a ochrane zdravia pri práci, 

b) upratujú izby, zanechávajú po sebe poriadok v spoločenských priestoroch, 

c) šetria zariadenie, energiu a vodu, 

d) oznamujú vychovávateľom nedostatky a poruchy, ktoré by mohli ohroziť zdravie a bezpečnosť  

      žiakov a zamestnancov. Vychovávateľ zapíše požiadavky do Knihy požadovaných opráv. Žiakom   

      nie je dovolené vykonávať práce s  použitím dezinfekčných prostriedkov, čistiť okná, osvetľovacie  

      zariadenia, vykonávať veľké upratovanie a práce, ktoré sú náročné na dodržanie bezpečnostných 

      predpisov. 

5. Vychovávatelia: 

     a)  zabezpečia svojpomocnú činnosť žiakov so  zreteľom na  ich  fyziologické a vekové  

          osobitosti, 

b) určia  primeraný čas na svojpomocnú činnosť žiakov ŠI tak, aby sa nenarúšal čas na odpočinok, 

prípravu na vyučovanie, výchovno-vzdelávaciu a záujmovú činnosť, 

c) zabezpečia kontrolu poriadku a čistoty izieb, osobných vecí a spoločných priestorov. 

 

ČASŤ V 
 

Článok 15 

 

Osobné voľno žiakov 

 

1. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa má každý žiak právo na oddych a osobné voľno, v ktorom sa 

môže sebarealizovať, môže sa podľa vlastného presvedčenia venovať svojím záujmom v kultúre, 

hudbe, štúdiu cudzích jazykov, alebo iným činnostiam. 

2. Počas osobného voľna sa žiakovi nesmie prikazovať plnenie žiadnych povinností. 

3. Žiaci v čase voľna nesmú vykonávať také činnosti, ktoré by  poškodzovali mravnosť alebo zákony 

spoločnosti a pravidlá správania v ŠI alebo na verejnosti. 

4. Osobné voľno si žiaci čerpajú individuálne v závislosti od individuálneho rozvrhu hodín. 

 

Článok 16 

 

Individuálne vychádzky 

 

1. Individuálne vychádzky sú vychádzky nad rámec osobného voľna, ktoré povoľuje službu konajúci 

vychovávateľ (denný). V mimoriadnych  prípadoch, ak ide o vychádzku do  neskorších  večerných 

hodín ju povoľuje zástupca riaditeľa školy. 
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2. Na žiadosť rodičov možno zo študijných alebo výchovných dôvodov určiť žiakovi zvláštny režim 

príchodov do ŠI, obmedziť vychádzky.  

3. Individuálne vychádzky  nad rámec osobného voľna možno povoliť: 

a)     žiakom mladším ako 15 rokov do 18, 00 hod.  

b) žiakom vo veku 15.-18. rokov do 20, 00 hod. 

c)     žiakom nad 18. rokov do 20, 30 hod.  

4. Vo výnimočných prípadoch môže vychovávateľ dať súhlas na dlhšie vychádzky (divadelné 

predstavenie, spoločenské podujatia organizované školou, návšteva filmového predstavenia a pod.) 

maximálne však do 23, 00 hod. 

5. Žiak sa pri odchode na individuálnu vychádzku musí ohlásiť vychovávateľovi. Vychovávateľ v hlavnej 

službe zapisuje žiaka do knihy vychádzok. 

6. Svoj príchod z vychádzky oznamuje žiak osobne vychovávateľovi. 

7. Príchod žiakov v neskorých večerných hodinách z individuálnych vychádzok nesmie rušiť študijný 

a nočný pokoj v ŠI. 

8.  Školské podujatia presahujúce časovo 21, 00 hod. vopred  písomne oznamujú a náležitosti s tým   

spojené zariaďujú zástupcovia riaditeľa školy prípadne pedagógovia školy, ktorí sú za podujatie 

zodpovední. Oznámenie obsahuje: 

a) menný zoznam žiakov, 

b) čas, hodinu odchodu na podujatie, 

c) predpokladaný príchod do ŠI, 

d) názov podujatia. 

9. Súhlas na návštevu podujatí alebo na účinkovanie na podujatiach presahujúcich  

 22, 00 hod. dáva  riaditeľ školy. Žiaci, ktorí sa chcú zúčastniť  podujatia, musia predložiť ústnu    

      žiadosť vedúcemu školského internátu najmenej tri dni pred podujatím (napr. divadelné predstavenie). 

10. Neskorý návrat z  vychádzky, neoznámená vychádzka, alebo  ak sa žiak nevráti z vychádzky, sa    

       posudzuje ako porušenie ŠP ŠI. 

11. Odchod zo ŠI (na vychádzku) medzi 21, 00 hod. a 06, 00 hod. nie je povolený. 

 

 

Článok 17 

 

Zásady pre udeľovanie permanentných priepustiek 

 

1. Permanentná priepustka sa udeľuje žiakovi, ktorého mimoškolská činnosť pravidelne zasahuje do 

režimu dňa (mimoškolská činnosť musí byť schválená RŠ). 

2.  Za mimoškolskú činnosť sa považuje výnimočná  aktivita v kultúre, aktivita v súvislosti s výkonom 

náboženských služieb, nácvikom zborov a súborov a pod. 

3.  Permanentnú priepustku môžu udeliť  vychovávatelia na základe súhlasu RŠ. 

4.  Žiak pred udelením permanentnej priepustky predkladá: 

a) žiadosť  

b) oznámenie o výkone mimoškolskej činnosti 

c) súhlas riaditeľa školy s výkonom mimoškolskej činnosti 

d) potvrdenie vedúceho súboru, kde je uvedený čas, v ktorom  žiak   vykonáva   mimoškolskú 

    činnosť 

e) žiak do 18 rokov predkladá písomný súhlas rodičov 

5.  Kritéria pre udelenie permanentnej priepustky: 

a) bezproblémové správanie v škole a ŠI,  

b) dobrá starostlivosť o svoje prostredie, 

c) priemer prospechu do 2,00 . 



 11 

ČASŤ VI 
 

Článok 18 

 

Návšteva rodičova a iných osôb v ŠI 

 

1.  Návštevy rodičov (zákonných zástupcov) sú povolené v čase od 16, 00 hod. do 20, 00 hod. 

2.  Rodičom  je  vstup  do budovy ŠI umožnený   po ohlásení sa u vychovávateľa a zápise do knihy 

návštev. V prípade záujmu môže rodič navštíviť žiaka v spoločenskej miestnosti.  

3.  Žiaci školy, ktorí nebývajú v ŠI, majú povolené zdržiavať sa len v spoločenskej miestnosti. Platia pre 

nich tie isté pokyny ako pre ostatných návštevníkov.  

4.  Cudzím osobám je vstup do budov Školských internátov pri TKEJ   z a k á z a n ý. 

 

 

Článok 19 

 

Vzájomné návštevy žiakov 

 

1. Vzájomné  návštevy  medzi chlapcami a  dievčatami sú  povolené  v čase od 08, 00 hod. do  

20, 00 hod. v priestoroch k tomu vyhradených (spoločenská miestnosť). 

 

 

Článok 20 

 

Ochrana vzácnych vecí 

 

 

1. V ŠI sa nepovoľuje  prechovávať  väčšie sumy  peňazí, ani  vzácne predmety. Vo výnimočných 

prípadoch je možné uložiť si tieto u vychovávateľa v zborovni. 

2. Ak žiak aj  napriek upozorneniu  v ŠI prechováva  cenné veci a vyššiu sumu peňazí a dôjde k ich 

krádeži, je povinný krádež ihneď ohlásiť službu konajúcemu vychovávateľovi. 

3. Službu konajúci vychovávateľ je povinný krádež hlásiť riaditeľovi školy, resp. zástupcovi pre 

všeobecno-vzdelávacie predmety a výchovnú činnosť a po posúdení  závažnosti udalosti zváži 

opodstatnenosť nahlásenia polícii na tel. číslo 09610-31 805. 

 

 

ČASŤ VII 
 

Zdravotné, hygienické a bezpečnostné opatrenia 

 

Článok 21 

 

Zdravotné opatrenia 

 

1. Do ŠI môže byť prijatý žiak, ktorému to jeho zdravotný stav dovoľuje a podmienky v ŠI mu vyhovujú 

(napr. kolektívne ubytovanie). 

2. ŠI nie je  personálne ani materiálne  vybavený  pre pomoc žiakom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť. 
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3. Podmienkou ubytovania v ŠI je predloženie potvrdenia o bezinfekčnosti prostredia, z ktorého žiak 

prichádza. Potvrdenie predloží zákonný zástupca žiaka. 

4. ŠI  vytvára  optimálne podmienky  pre zdravý  vývoj  ubytovaných žiakov. Riadi sa záväznými 

hygienickými predpismi a pokynmi. 

5. ŠI má zriadenú izolačnú miestnosť a vybavenú lekárničku pre poskytnutie prvej pomoci. 

6. Ak žiak ochorie v ŠI službu konajúci vychovávateľ: 

a) zariadi základné ošetrenie žiaka (posúdenie stavu a zistenie teploty), 

b) zapíše  stav  chorého  do knihy denného záznamu zapíše, aký  úkon bol vykonaný,  

c) oznámi v škole, že žiak je chorý, 

d) oznámi rodičom stav dieťaťa telefonicky, dbá, aby o tejto správe bol vykonaný záznam v zošite    

      hovorov, 

e) vyzve rodičov, aby si prišli po dieťa (napr. vysoká teplota, infekčné ochorenie, odporučenie lekára,     

      žiak nie je schopný sám cestovať...),  

7. Absolvovanie ochorenia  v  ŠI  nie je  možné  z  organizačných,  hygienických,  ani  priestorových 

dôvodov. 

8. Sprievod domov ŠI nezabezpečuje. 

9. Pobyt chorých a nedoliečených žiakov v ŠI nie je povolený a posudzuje  sa ako priestupok voči ŠP ŠI. 

 

 

Článok 22 

 

Hygienické opatrenia 

 

1. Žiaci sú povinní: 

a) ukladať si svoje potraviny do pridelených skriniek a chladničiek, 

b) pri vstupe do budovy sa prezúvať, 

c) starať sa o svoje životné prostredie a prostredie ŠI, 

d) udržiavať svoje  osobné veci v  čistote a poriadku z hygienických dôvodov na požiadanie 

            umožniť kontrolu svojich osobných vecí kontrola sa vykonáva za prítomnosti žiaka, 

e) udržiavať osobnú hygienu a starať sa  o osobný vzhľad, ktorý musí byť primeraný dobe 

  a miestu, kde sa žiak zdržuje.  

2. V ŠI je zakázané ukladať si potraviny na vnútorných a vonkajších parapetoch okien. 

3. V ŠI je zakázané chovať a vodiť zvieratá. 

 

 

Článok 23 

 

Bezpečnostné opatrenia 

 

 

1. Povinnosti vychovávateľa: 

a) plniť povinnosti v súvislosti s BOZP a  PO, 

b) bezpečne vykonávať výchovnú činnosť vo výchovných skupinách, 

c) zabezpečiť, aby sa  žiaci  pri  nástupe do ŠI oboznámili s ŠP ŠI a boli poučení o bezpečnosti    

     a ochrane zdravia pri práci, o požiarnej ochrane a hygienických predpisoch, 

d) kontrolovať  a vyžadovať  dodržiavanie hygienických, požiarnych  predpisov a vyvodzovať  

     dôsledky pri  ich nedodržiavaní, 

e) na výletoch, exkurziách a pri akciách školy vykonávať pedagogický dozor nad žiakmi (na každých  
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     25 žiakov jeden vychovávateľ, podľa určenia zástupcu riaditeľa školy za výchovnú činnosť).       

     Účasť žiakov na výletoch, exkurziách a akciách školy sa realizuje na základe informovaného     

     súhlasu zákonného zástupcu žiaka.  

f)  zabezpečiť  pedagogický dozor počas osobného voľna, ak sa žiaci zdržiavajú v priestoroch ŠI  

g)  pri odchode žiakov k  rodičom a pri  individuálnych vychádzkach sa pedagogický dozor  

     nezabezpečuje. 

 

2. Povinnosti žiakov: 
a) oboznámiť sa a dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy , 

b) dodržiavať pri práci pokyny vychovávateľa. 

 

3. Žiakom nie je dovolené: 

a) vykonávať  práce, pri  ktorých sú    vystavení   zvýšenému  nebezpečenstvu úrazu, alebo pri 

             ktorých by mohli vážne ohroziť bezpečnosť a zdravie spolužiakov, alebo zamestnancov, 

b) vykonávať práce, ktoré so  zreteľom  na  anatomické, fyziologické  a  psychické zvláštnosti 

             v tomto veku sú pre nich neprimerané, nebezpečné a zdraviu škodlivé, 

c) používať drogy, alkoholické nápoje, psychotropné látky, prechovávať ich pre seba alebo, 

      pre iných v ŠI i mimo ŠI, 

d) v priestoroch  a areáli ŠI fajčiť a používať otvorený oheň, 

e) zamykať sa v izbách a iných miestnostiach, 

f) sedieť v oknách a na stoloch, 

g) šplhať sa po zábradlí schodiska, 

h) premiestňovať inventár a robiť na ňom úpravy, 

i) ohrozovať zámerne zdravie a bezpečnosť sebe alebo ostatným ubytovaným žiakom, 

j) odchádzať zo ŠI po 20, 00 hod. a pred 06, 00 hod. 

k) odchádzať zo ŠI po 20, 00 hod. za účelom vychádzky. 

 

 

Článok 24 

 

Zásady stravovania 

 

1.  ŠI neposkytuje stravovanie. 

2.  Žiaci  ubytovaní v ŠI sa stravujú v školskej jedálni pri TK EJ. 

 

 

ČASŤ VIII 
 

Článok 25 

 

Režim dňa 

 

Pondelok až piatok 

06, 00   budíček, osobná hygiena, upratovanie izieb 

07, 00 – 07, 30 odchod do TK EJ na  raňajky 

07, 50 – 16, 35 vyučovanie (každý ročník podľa platného rozvrhu hodín) 

12, 00 – 13, 30 obed (podľa vyučovania) 

13, 30 – 17, 00 vyučovanie, príprava na vyučovanie, osobné voľno 
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17, 30 – 18, 30 večera (podľa ročníkov) 

18, 30 – 19, 30 príprava na vyučovanie, osobné voľno 

19, 30 – 20, 00 osobná hygiena žiakov 1. až 4. ročníka , upratovanie izieb 

20, 00 – 21, 30 osobné voľno ( hra na klavír, práca s  PC, sledovanie TV a pod.) upratanie 

spoločenských priestorov 

21,30   večierka žiakov 1. až 4. ročníka 

20,00 – 20, 30  osobná  hygiena žiakov 5. až 8. ročníka,  upratovanie izieb 

20,30 – 22, 00  osobné voľno (práca s PC, sledovanie TV a pod.) 

22,00   večierka žiakov 5. až 8. ročníka   

22,00 – 06, 00  nočný pokoj 

 

 

ČASŤ IX 
 

Článok 26 

 

Záverečné ustanovenia 

 

 
      1.   Na základe zákona č. 245/2008 Z. z. s platnosťou od 1. septembra 2008 sa mení doteraz používané 

 označenie ,,domov mládeže“ na ,,školský internát“. 

2. Zrušuje sa Školský poriadok Školského internátu pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej 

      z 1. 9. 2008. 

3. Tento Školský poriadok školského internátu nadobúda účinnosť 1. novembra 2016. 

 
.  

 


