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Riadenie a organizácia školského internátu 

 

 
1. Školský internát je organizačnou súčasťou ŠZŠ s MŠI v Bytči. 

2. Riaditeľom školského internátu je riaditeľka ŠZŠ s MŠI v Bytči. 

3. Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizujú vychovávateľky školského internátu   

v  súlade s Plánom školy, ktorého súčasťou je aj Plán  školského internátu a Režim 

dňa školského internátu. 

4. Jedna hodina výchovnej práce trvá 60 minút. 

5. Počas školských prázdnin je prevádzka v školskom internáte prerušená. 

Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠI sa uskutočňuje v poludňajších hodinách počas      

pracovných dní. Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠI sa uskutočňuje ako 

- pravidelná aktivita podľa výchovného programu  

- záujmová aktivita formou záujmových útvarov 

- príležitostná a sezónna aktivita formou podujatí, súťaží a exkurzií 

- spontánna aktivita podľa záujmu detí. 

Pri uskutočňovaní výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom internáte sa dodržiava 

pravidelné striedanie oddychovej a záujmovej aktivity dieťaťa s aktivitou súvisiacou 

s prípravou na vyučovanie. Činnosť sa riadi vypracovaným a schváleným plánom práce 

ŠI, z ktorého sa vypracovávajú rozvrhy týždennej činnosti. 

 

Vychovávateľky ŠI sú členkami metodického združenia, ktoré usmerňuje vedúca MZ ŠKD 

a ŠI. 

 

 

Prijímanie  žiakov a zradenie do výchovných oddelení 

 

 1.   Riaditeľka školy  v školskom internáte určuje výchovné skupiny, ktoré sú   utvorené 

podľa počtu ubytovaných detí v internáte na týždňový pobyt. Deti ubytované v školskom 

internáte  sa denne organizačne riadia do 16.00h podľa plánu ŠI, ktorý je takmer totožný 

s plánom ŠKD.    

2.   Školský internát sa otvára pre deti ubytované na týždňový pobyt v pondelok    o 6,30 hod. 

a jeho prevádzka končí v piatok o 16.00 hodine. 

3. O prijatí  dieťaťa do školského internátu na týždňový pobyt rozhoduje riaditeľka školy .Na 

základe Rozhodnutia o prijatí rozhoduje riaditeľka školy  aj o určení výšky poplatku za stravu 

a výške poplatku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom v školskom internáte. 

      

Do izieb v školskom internáte sa zadeľujú žiaci podľa pohlavia, veku, zdravotného stavu  

a prípadných výchovných problémov tak, aby zaradenie v izbe bolo v súlade s hygienickými, 

bezpečnostnými a mravnými požiadavkami. 

 

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť 

 
1. Výchovno-vzdelávacia činnosť v školskom internáte je zameraná na činnosť  

oddychového, rekreačného, záujmového charakteru a na prípravu na vyučovanie, ktorá sa 

uskutočňuje pre všetkých žiakov zapísaných do školského internátu v čase od 15.00 hod.  

do 15,45  hodiny v triedach školy I. stupňa a B variantu. 

 



2. Počas prípravy na vyučovanie si žiaci vypracúvajú domáce úlohy podľa zadania      

vyučujúcich. Príprava na vyučovanie sa nerealizuje v stredu a piatok. V skupinách sú zadelení 

žiaci, ktorí pri vypracúvaní domácich úloh vyžadujú individuálny prístup a pomoc 

vychovávateľky. 

 

3. Záujmová činnosť sa uskutočňuje podľa rozvrhu týždenného záujmového plánovania od 

16.20 hod. do 17.55 hod. a od 18.20 hod. do 19.00 hodiny. V prípade realizácie záujmových 

a spoločenských podujatí organizovaných inými  spoločenskými inštitúciami v meste, 

riaditeľka školy umožňuje žiakom účasť aj na týchto formách záujmovej činnosti. 

 
4. V oblasti rekreačného charakteru – vychádzkami, športom, cvičením, umožňujeme     

žiakom čo najviac času stráviť pohybom a tak podporovať starostlivosť o dobrý telesný 

rozvoj žiakov. Žiaci sú povinní dbať na to, aby pri hrách nedochádzalo k vzájomnému 

úmyselnému ubližovaniu si a úrazom. Vychovávateľka je povinná pri vychádzkach cez 

komunikácie používať bezpečnostný terčík. 

 
5. Súčasťou výchovno–vzdelávacej činnosti v školskom internáte je stravovanie žiakov. Žiaci 

prichádzajú do jedálne v doprovode službukonajúcej vychovávateľky a čistí. Žiaci stolujú 

podľa stolovacieho poriadku, ktorým majú určené miesto stolovania v jedálni. V jedálni sa 

správajú slušne, nerozprávajú a svojím správaním nevyrušujú ostatných stravníkov. Po 

skončení obeda žiaci spoločne s vychovávateľkou opúšťajú jedáleň. V prípade,  ak žiak 

zanechal po stolovaní neupravené miesto, kde stoloval, skôr ako celá skupina opustí jedáleň, 

dá tento žiak uvedené miesto do poriadku. 

 

6.Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v školskom internáte uhrádza zákonný zástupca 

mesačne a to vždy mesiac vopred do 10. dňa v mesiaci. 

 
7. Poplatok sa hradí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v školskom internáte. 

 
8. Ak dieťa rodič odhlási zo školského internátu v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie 

poplatku. 

 
9.  Spôsob úhrady za pobyt dieťaťa v školskom internáte  sa uskutočňuje nasledovne:  
a)  zákonný zástupca môže uhradiť poplatok prostredníctvom internetbankingu, 
b) v hotovosti vedúcej vychovávateľke, ktorá vydá rodičovi/zákonnému zástupcovi kompletne 

vyplnený príjmový doklad o prijatí poplatku. 

 
10. Výchovno–vzdelávaciu činnosť v školskom internáte vykonávajú vychovávateľky. 

V prípade neprítomnosti vychovávateliek na pracovisku (PN, školenie, D, OČR, štúdium 

a pod.) na základe nariadenia vedúcim zamestnancom túto činnosť vykonávajú učitelia. 
 

Dochádzka žiakov 

 
1. Rozsah dochádzky, spôsob a čas odchodu detí uvedú rodičia ubytovaných detí na 

týždňový pobyt v školskom internáte na zápisnom lístku. Zmeny v dochádzke počas 

školského roku je rodič povinný oznámiť písomne. 

2. Ak požaduje rodič uvoľnenie dieťaťa zo školského internátu mimo zvyčajného času 

a spôsobu odchodu ako je uvedené v zápisnom lístku, môže byť dieťa uvoľnené 

z internátu jedine v prípade písomného požiadania rodiča. 



Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť žiakov 

     
1. Za bezpečnosť každého žiaka počas celého pobytu v školskom internáte zodpovedá 

vychovávateľka, ktorá vykonáva výchovno–vzdelávacie činnosti so žiakmi v príslušnej 

výchovnej skupine podľa zadeleného rozvrhu pracovných činností a pracovnej doby. 

                 

2. V prípade, ak je dieťaťu počas pobytu v internáte nevoľno, má teplotu, zvracalo, alebo 

utrpelo úraz, je vychovávateľka povinná dieťaťu zabezpečiť prvú pomoc, lekárske 

ošetrenie a následne informovať rodičov dieťaťa. V prípade, ak sa vychovávateľka 

nachádza v zariadení sama bez prítomnosti ďalšej dospelej osoby – zamestnanca a situácia 

so zverenými žiakmi vyžaduje prítomnosť ďalšej osoby, ihneď telefonicky kontaktuje 

vedúcu vychovávateľku alebo riaditeľku školy. 

 

3. V prípade, ak žiaci navštevujú v škole záujmový krúžok, ktorý nie je organizačne      

vedený internátom, vychovávateľka príslušného oddelenia odovzdá žiakov vedúcemu 

záujmového útvaru osobne a po ukončení činnosti záujmového útvaru týchto žiakov 

prevezme späť osobne. 

 

4. Mladší žiaci ubytovaní v školskom internáte školy, odchádzajú ráno o 7.45 hod. do tried 

pod dozorom pomocnej vychovávateľky. Starší žiaci čakajú pod dozorom dozor- 

konajúceho učiteľa vo vestibule školy na pomocnú vychovávateľku, ktorá ich dovedie do 

budovy školy na  Mičurovej ul. 367/3. 

 

5. Po skončení vyučovania odchádzajú mladší žiaci školského internátu pod vedením 

vychovávateliek, ktoré si žiakov vyzdvihnú osobne od vyučujúcich v triedach. Starších 

žiakov po skončení vyučovania čaká v priestoroch chodby budovy školy vychovávateľka. 

 

6. Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná preukázateľne poučiť žiakov 

o bezpečnosti práce. 

 

7. Žiaci nesmú do školského internátu  nosiť drahé a cenné predmety ako napr. rádiá, 

telefóny, peniaze. Rovnako žiaci nesmú do školského internátu nosiť bez vedomia 

a súhlasu vychovávateľky hračky a nebezpečné predmety. Žiak ubytovaný v internáte 

nesmie nosiť do školy pyrotechniku, cigarety, zápalky. Fajčenie je žiakom prísne 

zakázané. 

 

8. Dieťa ubytované v školskom internáte si so sebou prináša pravidelne v pondelok osobné 

veci, ktoré mu slúžia pre osobnú hygienu na celý týždeň. Zoznam osobných vecí dieťaťa 

ubytovaného v školskom internáte tvorí prílohu č. 1 Školského poriadku školského 

internátu. 

 

9. Každé dieťa je povinné dodržiavať Režim dňa školského internátu, ktorý je prílohou č.2. 

Školského poriadku školského internátu. 

 

10. Rodičia/zákonní zástupcovia detí ubytovaných v školskom internáte môžu požiadať 

pomocnú vychovávateľku o informácie, príp. vyžiadať si dieťa k telefónu v čase od 20,00 

hod.- do 20,30 hod. na tel. č. 041/553 33 17. 

 

 

 



Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v školskom internáte 

 

1.Príspevok za stravu dieťaťa ubytovaného v školskom internáte uhrádza rodič podľa určenej 

výšky stravného v zmysle platných predpisov spolu s poplatkom za pobyt, ktoré je určené 

v spoločnom predpise. Rodič dieťaťa ubytovaného v školskom internáte už nehradí poplatok 

za ŠKD. 

 

2.Poplatok za stravu platí rodič za dni, ktoré dieťa poberalo počas ubytovania v školskom 

internáte celodennú stravu. 

 

3.Rodič dieťaťa, ktoré je ubytované v školskom internáte je povinný vopred odhlásiť dieťa 

zo stravy v školskej jedálni, najneskôr v deň, kedy dieťa do internátu nenastúpi do 7.15 hod. 

Ak dieťa zo stravy neodhlási v čas, je povinný zaplatiť poplatok za celodennú stravu. 

 

4.V prípade, že určený príspevok rodič neuhradí v stanovenom termíne, riaditeľka školy 

vylúči žiaka zo školského internátu k 1. dňu nasledujúceho mesiaca po písomnom oznámení 

rodičovi. 

 

5.Ak sa rodičia detí, ktoré sú ubytované v školskom internáte nachádzajú v hmotnej núdzi 

alebo rodina je posudzovaná za rodinu s nízkym príjmom, na základe potvrdenia príslušného 

ÚPSVaR znižuje sa deťom určený príspevok denne za hlavné jedlo a desiatu o výšku dotácie, 

ktorú uhrádza škole mesačne ÚPSVaR. 

 

 

     Práva žiaka ubytovaného v ŠI  

1. Využívať v plnom rozsahu pridelenú miestnosť s príslušenstvom. 

2. Podieľať sa na realizácií výchovno-vzdelávacej činnosti. 

3. Aktívne sa podieľať na živote v školskom internáte. 

4. Prijímať návštevy vo vyhradených priestoroch a v čase k tomu určenom, nie v dobe 

štúdia a nočného kľudu. 

5. Žiak má právo umiestňovať na izbách vlastné doplnky za predpokladu, že tieto nie sú 

v rozpore s morálkou, právnymi predpismi, nepoškodzuje steny ubytovacej miestnosti, 

majetok školského internátu a spolubývajúcich. 

6. Žiak má právo na ochranu pred všetkými formami diskriminácie alebo trestania. Žiak 

má právo na svoje súkromie v daných podmienkach školského internátu. Žiak má 

právo na ochranu pred telesným a duševným násilím, urážaním, zneužívaním, 

zanedbávaním alebo nedbanlivým zaobchádzaním, trýznením alebo vykorisťovaním. 

7. Disciplína v školskom internáte musí sa zabezpečovať spôsobom zlučiteľným 

s ľudskou dôstojnosťou  žiakov. Telesné tresty sa vylučujú. 

8. Žiak má právo na odpočinok a voľný čas. 

9. Žiak má právo na ochranu pred narkotikami, drogami, alkoholom a psychotropnými 

látkami. 

     Povinnosti žiaka ubytovaného v ŠI 

1. Dodržiavať vnútorný poriadok školského internátu, režim dňa a poriadok školy, ktorú 

žiak navštevuje. 

2. Pravidelne a systematicky sa pripravovať na vyučovanie, dodržiavať čas určený na 

prípravu. 



3. Uhradiť škodu, ktorú školskému internátu spôsobil a uviesť ho do pôvodného stavu. 

4. Žiaci sú povinní vykonávať úlohy súvisiace s udržiavaním svojho životného 

prostredia, udržiavať izbu v čistote a poriadku. Svoje osobné veci mať vždy v čistote 

a poriadku, prezúvať sa pri vchode do budovy, pracovné oblečenie a obuv odkladať na 

vyhradené miesto. 

5. Žiaci sú povinní plniť úlohy súvisiace s čistotou a estetikou životného prostredia 

okolia školského internátu. 

6. Žiaci nesmú používať, prechovávať pre seba alebo iného obstarávať drogy, výbušniny, 

zbrane, psychotropné látky, alkohol a to tak v školskom internáte ako aj mimo 

školského internátu. Žiaci vo vzájomnom vzťahu nesmú využívať vydieranie a útlak 

(tzv. šikana).  

7. Žiaci sa musia medzi sebou slušne správať, tak isto aj voči zamestnancom. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.1 

 

Zoznam potrebných vecí k týždennému pobytu v ŠI 

 

Letné obdobie 
 

1. Osuška                                                       1ks 

2. Malý uterák    1ks 

3. Pyžamo                                                             1ks v prípade pomočovania 2ks 

4. Spodné prádlo(slipy)                                        5ks 

5. Ponožky                                                            5ks 

6. Nohavice do školy                                            2ks 

7. Krátke nohavice                                                2ks 

8. Tepláky                                                             2ks 

9. Tričko dlhý rukáv                                             2ks 

10. Tričko krátky rukáv                                        2ks 

11. Mikiny                                                             2ks 

12. Šiltovka                                                           1ks 

13. Prezuvky(nie šľapky)                                      1ks 

14. Zubná kefka                                                     1ks 

15. Hrebeň                                                             1ks 

16. Pohárik na vodu                                               1ks 

17. Špongia na umývanie                                      1ks 

 

Zimné obdobie 
 

1. Osuška                                                              1ks 

2. Malý uterák                                                      1ks 

3. Pyžamo                                                             1ks v prípade pomočovania 2ks 

4. Spodné prádlo(slipy)                                        5ks 

5. Ponožky                                                            5ks 

6. Nohavice do školy                                            2ks 

7. Tepláky                                                             2ks 

8 .Tričko dlhý rukáv                                             3ks 

9. Mikiny                                                               2ks 

10. Čiapka                                                             1ks 

11. Rukavice                                                        1ks 

12. Pančuchové nohavice                                     4ks 

13. Tielko                                                             3ks 

 

Hygienické potreby ako (mydlo, zubná pasta, šampón, čistiace tyčinky do uší, hygienické 

vreckovky a pod.) sa kupujú spoločne – na jedno dieťa na školský rok je suma  6,-€. 

Ostatné oblečenie a obuv podľa uváženia a podľa počasia. 

Každé oblečenie do školského internátu musí byť označené menovkou s priloženým 

zoznamom vecí. 

 

 

 

  

 



Príloha č.2 

 

Režim dňa detí v školskom internáte  
 

 

Čas 
 

 

Činnosť  

    

  6.30 

 

 Budíček  

  

  6.30 – 7.00 

 

 Ranná toaleta  

  

  7.00 – 7.10 

 

 Úprava spální a postelí, bodovanie izieb  

 

  7.10 – 7.40 

 

 Raňajky  

  

  7.45 

 

 Odchod na vyučovanie  

  

  11.35 – 13.20 

 

 Príchod žiakov do ŠKD, hygiena (podľa ukončenia vyučovania 

jednotlivých  ročníkov ) 
 

 

  11.45 – 13.30 

     

 Obed (podľa ukončenia vyučovania jednotlivých ročníkov)  

 

  12.10 – 14.45 

 

 Oddychová a rekreačná činnosť  

   

  14.45 -  15.00 

 

 Úprava tried  

   

  15.00 -  15.45 

 

 Príprava na vyučovanie (didaktické hry, písanie domácich úloh)  

 

  15.45 – 16.00 

 

 Úprava tried, hygiena  

 

  16.00 -  16.20 

 

 Olovrant a príprava na záujmovú činnosť  

  

  16.20 – 17.55 

 

 Záujmová činnosť podľa týždenného plánu  

 

   17.55 – 18.00 

 

 Hygiena, príprava na večeru  

   

 18.00 – 18.20  

 

 Večera  

 

 18.20 – 19.00 

 

 Mladšie deti – večerná hygiena (str. deti II. časť PNV)  

 

 19.00 – 20.00 

 

 Staršie deti – večerná hygiena (ml. deti  sledovanie TV)  

 

 20.00 – 21.00 

 

 Mladšie deti – príprava na spánok  

 

 20.00 – 21.00 

 

 Staršie deti – sledovanie TV  

 



V stredu trvá rekreačná činnosť do 16.00 hod. V tento deň sa vypúšťa príprava na vyučovanie. 

V piatok prichádzajú rodičia pre deti s týždenným pobytom od 11.35 do 16.00 hod.  

 

 

 

 

Zápis pomocnej vychovávateľky z nočnej služby od 19,00 hod. do 8,00 hod. obsahuje 

 

 

Deň:                                      ................................. 

Pomocná vychovávateľka:  .................................. 

Služba od-do:                      ................................... 

Počet prítomných detí:        ................................... 

Chýbajúce deti – menovite: ................................. 

 

 

– počet prevzatých detí od pedagogických vychovávateliek, zdravotný stav detí, v prípade 

úrazu zapísať meno dieťaťa a o aký úraz ide 

– výchovné problémy, ktoré sa vyskytli počas nočnej služby, meno dieťaťa a aké s ním boli 

výchovné problémy, príp. zdravotné 

– príprava šatstva pre deti na nasledujúci deň 

– 21.00 hod nočný kľud 

– od 21.00 hod do 24.00 hod  – budenie mladších detí na WC ( ktoré trpia enurézou), zapísať 

prípadné zdravotné problémy detí, menovite o čo sa jedná 

– od  24.00 hod do 06.00 hod – každú hodinu kontrola na izbách 

–od 06.30 do 07.15 hod  – ranná hygiena, upratovanie na izbách, zapísať výchovné problémy, 

príprava detí do školy, raňajky, doprovod detí do školy.  

Pravidelne viesť záznamy o deťoch, ktoré sa pomočujú. 

 

Pomocné vychovávateľky denne odovzdávajú zošit s hlásením nočnej služby na určené 

miesto v škole pre potreby získania spätnej väzby o priebehu služby triednym učiteľom 

a vedeniu školy. 

 

 


