ŠKOLSKÝ INTERNÁT, Pekná cesta 4, 831 52 BRATISLAVA 34

ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU
platný od 4.9.2011

I. PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVANÝCH ŽIAKOV
1. UBYTOVANÝ ŽIAK MÁ PRÁVO :
a) využívať pridelenú miestnosť a spoločné priestory s príslušenstvom,
b) podieľať sa na realizácii výchovnej činnosti organizovanej v ŠI, zúčastňovať sa záujmovej činnosti a výchovných podujatí,
c) aktívne sa podieľať na živote v ŠI, dávať pripomienky a návrhy ku všetkým otázkam života v ŠI,
d) prijímať návštevy vo vyhradených priestoroch a v čase k tomu určenom, nie v dobe štúdia a nočného pokoja,
e) poistiť svoj majetok voči odcudzeniu, zničeniu a pod. Poistenie osobného majetku žiakov nie je zahrnuté v cene príspevku na ubytovanie.
f ) používať vlastné elektrospotrebiče a príslušenstvo (vypínateľná predlžovacia elektrická šnúra, sušič na vlasy, nabíjačka na mobilný telefón,
rádio, magnetofón, CD a MP3 prehrávač, reproduktory, PC s príslušenstvom, žehlička na vlasy). Žiaci sú povinní oznámiť vychovávateľovi každý
prinesený spotrebič, o čom bude vykonaný zápis do knihy spotrebičov. Umiestnenie spotrebiča na izbe podlieha schváleniu vychovávateľa.
Žiaci nesú plnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené prinesenými elektrickými spotrebičmi !
2. POVINNOSTI UBYTOVANÝCH ŽIAKOV :
a) dodržiavať školský poriadok ŠI, režim dňa a všetky pokyny zamestnancov ŠI, úctivo sa k nim správať,
b) pravidelne a systematicky sa pripravovať na vyučovanie,
c) šetriť inventár a zariadenia ŠI, elektrickú energiu a vodu,
d) podieľať sa na udržiavaní poriadku a čistoty svojich vecí, izby, spoločných priestorov a zúčastňovať sa na udržiavaní a tvorbe životného
prostredia (napr. separovaný zber odpadu, úprava okolia ŠI a pod.),
e) dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany vlastného zdravia a zdravia spolubývajúcich - poučenie pri nástupe do ŠI,
f) hlásiť poškodenia na vnútornom zariadení budovy a inventári vychovávateľovi, resp. zodpovednému pracovníkovi ŠI,
g) všetky zavinené škody musí ubytovaný uhradiť a postarať sa o uvedenie do pôvodného stavu (odstrániť znečistenie ...),
h) konať práce a služby pre kolektív ŠI, dodržiavať pravidlá spolunažívania.
i) za ubytovanie na mesiac september sa platí zálohovo (viď. rozhodnutie o prijatí do ŠI), za ostatné mesiace v školskom roku do 20.dňa
predchádzajúceho mesiaca. Ak rodičia alebo žiak nezaplatia príspevok na úhradu nákladov spojených s ubytovaním do tohto termínu,
nedoplatok bude vymáhaný súdnou cestou a žiak bude vylúčený zo ŠI. Príspevok za ubytovanie sa platí paušálne na celý mesiac. Príspevok
nebude vrátený, ak žiak počas mesiaca, v ktorom mal zálohovo zaplatené ubytovanie, z akéhokoľvek dôvodu prestane bývať v ŠI,
j) neprítomnosť v ŠI (ochorenie a pod.) musí byť oznámená osobne alebo zákonným zástupcom žiaka vychovávateľovi ŠI.
k) v priestoroch ŠI mať obutú obuv na to určenú (prezuvky)
3. UBYTOVANÝM ŽIAKOM SA NEPOVOĽUJE :
a) prichádzať do ŠI po požití alkoholických nápojov alebo iných omamných látok,
b) fajčiť, prechovávať a požívať alkoholické nápoje či iné omamné látky a drogy; porušenie sa trestá vylúčením zo ŠI,
c) používať vlastné tepelné elektrické spotrebiče a zasahovať do inštalácie akéhokoľvek druhu,
d) opravovať svietidlá a vypínače elektrického prúdu,
e) prechovávať akékoľvek strelné zbrane a náboje, chemikálie a výbušniny,
f) prechovávať mimo chladničky v kuchynke potraviny podliehajúce rýchlej skaze,
g) svojvoľne premiestňovať inventár ŠI, zdobiť interiér izby (plagáty, zástavy ...)
h) zdržiavať sa na poschodí inej výchovnej skupiny bez súhlasu službu konajúceho vychovávateľa,
i) prechovávať na izbách cenné predmety.
j) manipulovať s hnuteľným majetkom, vrátane opráv, rozoberania atď.

II. VÝCHOVNÉ OPATRENIA
Za vzorné správanie a plnenie si povinností a za príkladnú reprezentáciu ŠI, za statočný čin, za mimoriadne zásluhy v prospech kolektívu
či za významný prejav aktivity môže byť ubytovanému žiakovi udelená pochvala alebo iné ocenenie :
1) individuálna pochvala vychovávateľom
2) ústna pochvala vychovávateľom pred výchovnou skupinou
3) ústna pochvala vedúcim vychovávateľom
4) písomná pochvala riaditeľa daná na vedomie rodičom a škole
5) vecná odmena
Ak sa žiak previní proti Školskému poriadku ŠI, môžu sa žiakovi udeliť podľa rozsahu previnenia niektoré z výchovných opatrení:
1) napomenutie vychovávateľom
2) obmedzenie alebo zamedzenie vychádzok na určitú dobu, resp. alternatívny trest
3) riaditeľské pokarhanie a písomné oznámenie rodičom
4) pokarhanie na pedagogickej rade ŠI s následným podmienečným vylúčením z ŠI s oznámením rodičom a škole
5) vylúčenie z ŠI
Previnením proti Školskému poriadku ŠI je aj nedodržanie pokynov vychovávateľa o dĺžke vychádzky.

III. NÁVŠTEVY
Každý ubytovaný žiak môže prijímať návštevy v priestore a čase k tomu vyhradenom, v pracovných dňoch od 15.00 do 19.00 hod., v sobotu a
nedeľu od 8.30 do 20.00 hod. Vstup do izieb ubytovaných NIE JE POVOLENÝ ! Výnimku rodičom povoľuje vychovávateľ.

IV. INDIVIDUÁLNE VYCHÁDZKY
Každý ubytovaný žiak pri riadnom plnení svojich povinností v rámci denného režimu a so súhlasom skupinového, resp. službukonajúceho
vychovávateľa vo svojej priepustke môže dostať individuálnu priepustku v nedeľu v pracovných dňoch okrem piatku do 21.30 hod., v piatok a
v sobotu do 23.00 hod. Vo veku nad 18. rokov môže dostať individuálnu priepustku do 24.00 hod. Vo výnimočných prípadoch môže
vychovávateľ povoliť individuálnu priepustku aj dlhšie.
Pri kolektívnych vychádzkach sa postupuje podľa rozhodnutia vedúceho vychovávateľa po odporučení skupinového vychovávateľa.
Pri vzornom plnení povinností a dobrých študijných výsledkoch môžu ubytovaní žiaci dostať časovo vymedzenú permanentnú priepustku.
Po každej vychádzke je ubytovaný žiak povinný hlásiť návrat svojmu skupinovému vychovávateľovi, v jeho neprítomnosti službu
konajúcemu vychovávateľovi. Pri schvaľovaní vychádzky platí všeobecná zásada, že ubytovaný žiak o vychádzku žiada svojho vychovávateľa.
Počas víkendu, vo výnimočných a oddôvodniteľných prípadoch (na žiadosť rodičov, pri rodinných udalostiach ...) môže vychádzku povoliť aj službu
konajúci vychovávateľ.

V. DENNÝ REŽIM ŽIAKOV
6.30 – 7.00 individuálny budíček + ranná hygiena
6.45 - 7.30 raňajky a príprava do školy
7.00 – 8.00 odchod do školy
8.00 - 14.30 školské vyučovanie + obed
14.30 - 18.00 osobné voľno + štúdium (individuálne)
18.00 - 19.00 večera
19.00 - 21.30 štúdium
21.30 - 22.00 príprava na večierku
22.00 - 6.30 nočný pokoj
Poznámky k dennému režimu :
- skupinový vychovávateľ môže v oddôvodniteľných prípadoch povoliť štúdium do 23.00 hod. výnimočne do 24.00 hod.,
- ďalšie výnimky povoľuje vedúci vychovávateľ,
- v nedeľu je návrat do ŠI povolený do 21.00 hod., o výnimku môže rodič alebo zákonný zástupca žiaka požiadať písomne.

VI. SVOJPOMOCNÁ ČINNOSŤ UBYTOVANÝCH ŽIAKOV
Svojpomocná činnosť žiakov je významným činiteľom pri získavaní návykov autohygieny, všeobecnej hygieny, ochrany a tvorby životného
prostredia a zručností potrebných pre ďalší rozvoj a výchovu stredoškolskej mládeže.
V podmienkach ŠI je u ubytovaných žiakov zameraná na :
- udržiavanie poriadku a upratovanie v ubytovacích priestoroch a ostatných spoločných, okrem priestorov sociálnych,
- udržiavanie čistoty okolia ŠI zberom odpadkov znečisťujúcich okolie a jeho skrášľovanie spolu s vnútornými priestormi ŠI,
- vypestovanie schopnosti hodnotiť svoju prácu a prijímať hodnotenie svojej práce od spolubývajúcich.

VII. POKYNY K BEZPEČNOSTI, HYGIENE A OCHRANE ZDRAVIA UBYTOVANÝCH ŽIAKOV
Zamestnanci ŠI zaručujú v čase pobytu v ŠI bezpečnosť a ochranu zdravia, lekársku pomoc, poskytnutie prvej pomoci všetkým ubytovaným
žiakom. Žiaci ubytovaní v ŠI sú po nástupe podrobne poučení zodpovedným zamestnancom o zásadách bezpečnosti, ochrany zdravia, o
protipožiarnych opatreniach a o náhlom opustení budovy. V tejto súvislosti sú ubytovaní žiaci povinní :
a) dodržiavať všeobecne platné pokyny pre spoločné ubytovanie osôb,
b) neodkladne hlásiť službukonajúcemu vychovávateľovi zistené nedostatky a skutočnosti ohrozujúce zdravie obyvateľov ŠI,
c) dodržiavať zákaz používania tepelných elektrospotrebičov na izbách,
d) používať varič a žehličku len v priestore na to vyhradenom (tzv. kuchynka výchovnej skupiny),
e) po príchode od lekára alebo z lekárskeho vyšetrenia podať správu vychovávateľovi,
f) pred opustením ubytovacieho priestoru zatvoriť okná, vodovod, vypnúť svetlo, ventilátory a všetky elektrospotrebiče z elektrickej siete,
Žiak, ktorý nedovŕšil 18 rokov veku môže byť prepustený zo ŠI, ak skončenie pobytu písomne potvrdí rodič alebo zákonný zástupca
žiaka (podľa vyhlášky MŠ SR o domovoch mládeže, Zz. č.196/1994, §5, odsek 2, písmeno a) v znení neskorších predpisov).

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Potvrdzujem svojim podpisom, že som Školský poriadok školského internátu pozorne prečítal/a a zaväzujem sa, že ho budem dodržiavať.
Prehlasujem, že si uvedomujem následky, ktoré by mohli vyplynúť z jeho nedodržiavania.
V ............................................ dňa ............................
..............................................
podpis ubytovaného žiaka

..................................................................................
podpis rodiča alebo zákonného zástupcu žiaka

