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,,Opatrne vychovávať mládež znamená starať sa, aby ich duše boli
uchránené pred nákazami sveta, aby semená počestnosti im navodené,
boli
čistým
a ustavičným
napomínaním
a príkladmi
privedené
k zdarnému klíčeniu a konečne, aby ich mysle napĺňali pravým
poznaním Boha, seba samých a rozličných vecí, a v tomto svete nech sa
navyknú vidieť svetlo Božie a nadovšetko milovať a ctiť si Otca svetiel.“
(J. A. Komenský: Veľká didaktika)

I.
Úvod
Školský internát (ďalej len ŠI) je mimoškolské, výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré
zabezpečuje študentom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu činnosť, ubytovanie a stravovanie.
Školský internát svojím výchovným programom nadväzuje na výchovno-vzdelávaciu činnosť
školy v čase mimo vyučovania a zároveň spolupracuje s rodinou (zákonným zástupcom)
študenta.
Legislatívne zabezpečenie výchovy, vzdelávania, ubytovania a stravovania študentov
stredných škôl v školských internátoch vychádza z ustanovenia §7 zákona NR SR č. 245/2008
Z.Z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.
II.
Všeobecné ustanovenia
Školský poriadok ŠI definuje práva a povinnosti ubytovaných študentov. Cieľom vnútorného
poriadku je zabezpečenie zákonného chodu ŠI, nerušený priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti,
organizovania voľného času študentov.
Školský poriadok ŠI sa vzťahuje na každého študenta počas celého pobytu v ŠI.
Na začiatku školského roka skupinoví vychovávatelia oboznámia so školským poriadkom ŠI
rodičov a študentov svojej výchovnej skupiny.
III.
Riadenie školského internátu
1. Školský internát je organizačnou súčasťou Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji, riadi ho
riaditeľka školy, ktorý je súčasne riaditeľom ŠI.
2. Pomocným orgánom riaditeľky školy a vedúceho výchovy je samosprávna rada študentov.
IV.
Práva ubytovaných študentov
Ubytovaný študent má právo:
1. Využívať v plnom rozsahu pridelenú miestnosť (izbu) s príslušenstvom.
2. Využívať celkové zariadenie internátu určené pre študentov, pri dodržiavaní prevádzkových
predpisov, pre to ktoré zariadenie.
3. Zúčastňovať sa na organizácii výchovnej, kultúrnej, spoločenskej a športovej činnosti.

4. Zúčastňovať sa na záujmovej činnosti a výchovných podujatiach usporiadaných alebo
odporúčaných ŠI.
5. Podávať návrhy a pripomienky ku všetkým otázkam života v ŠI prostredníctvom samosprávy
študentov.
6. Prijímať návštevy vo vyhradených priestoroch v mimoštudijnom čase a v čase mimo nočného
pokoja.
7. Umiestňovať na izbách vlastné doplnky za predpokladu, že tieto nie sú v rozpore s morálkou,
právnymi predpismi, nepoškodzujú steny ubytovacej miestnosti, majetok ŠI
a spolubývajúcich.
8. Využívať celodenné stravovanie v školskej jedálni.
9. Používať so súhlasom vychovávateľa a spolubývajúcich mobilný telefón alebo notebook,
nabíjačku na telefón a notebook, žehličku na vlasy, sušič vlasov, el. holiaci strojček, ale iba
typizované v bezchybnom technickom stave, pričom sú povinní na požiadanie predložiť ich
na kontrolu. Používať ich môžu len v čase mimoštudijnom a mimo času určeného na nočný
kľud.
10. Študent má právo na ochranu pred telesným, alebo duševným násilím, urážaním,
zneužívaním, zanedbávaním, alebo nedbanlivým zaobchádzaním, trýznením.
11. Študent má právo na slobodu myslenia, svedomia a slobodu náboženstva.
12. Disciplína v ŠI sa zabezpečuje zlučiteľným spôsobom s ľudskou dôstojnosťou študentov.
Telesné tresty sa vylučujú.
13. Študent má právo na ochranu pred narkotikami, drogami, alkoholom, psychotropnými
látkami a fajčením.
14. Na štúdium po večierke vo vyhradených priestoroch so súhlasom skupinového
vychovávateľa.
15. Na súkromie – pričom sa musí rešpektovať aj súkromie spolubývajúcich. Návštevy z iného
poschodia, z inej výchovnej skupiny sa povoľujú len v čase osobného voľna a s výlučným
súhlasom skupinových vychovávateľov.
16. 1 krát za 14 dní na výmenu posteľnej bielizne.
17. Študent má právo odmietnuť také práce, ktoré musia vykonávať zamestnanci v rámci svojich
pracovných náplní.
18. Návštevy rodičov a súrodencov na izbách sú dovolené so súhlasom príslušného skupinového
alebo službukonajúceho vychovávateľa.
V.
Povinnosti študentov
Ubytovaný študent ŠI je povinný:
1. Dodržiavať ustanovenia školského poriadku ŠI, režim dňa, bezpečnostné, hygienické, právne,
etické a morálne zásady, ako aj pokyny všetkých zamestnancov ŠI.
2. Prvý deň po letných prázdninách je študent povinný nastúpiť do ŠI do 19.00 hod.
3. Šetriť zariadenie internátu, elektrickú energiu, vodu, potraviny. Pri odchode z izby zatvoriť
okná, zhasnúť lampy a osvetlenie. Študent je povinný pri odchode svoju izbu uzamknúť a
kľúč odovzdať na vrátnici.
4. V zmysle čl. 32 Dohovoru o právach dieťaťa, sú študenti povinní vykonávať úlohy súvisiace
s udržiavaním svojho životného prostredia, udržiavať izbu a svoje osobné veci v čistote
a poriadku, prezúvať sa pri vchode do internátu, obuv odkladať do uzamykaných skriniek. Po
dohode s vychovávateľom si študent môže obuv zobrať na izbu.

5. Žiak je povinný pred odchodom na výuku a pred 7:20 h. zanechať izbu v poriadku (poriadok
na stole, na poličke, umyté riady, odložené odevy v skrinke, ustlaná posteľ,...) a odložiť
všetky osobné veci z podlahy v izbe.
6. Študent je povinný pri odchode svoju izbu uzamknúť.
7. Študent je povinný na vyzvanie vychovávateľa umožniť kontrolu čistoty a poriadku osobných
vecí za prítomnosti študenta a tiež sprístupniť izbu pre kontrolu inventára, BOZP a OPP
vedeniu ŠI.
8. Hlásiť vychovávateľovi zistené závady na vnútornom zariadení a inventári.
9. Starať sa o zverený inventár. Pri nástupe do ŠI žiak preberá inventár do opatery a pri
ukončení pobytu v ŠI odovzdá zverený inventár vychovávateľovi v nepoškodenom stave.
Každú úmyselnú škodu, alebo škodu spôsobenú z nedbanlivosti, nahradí žiak v plnej výške, v
prípade neplnoletého žiaka zákonný zástupca.
10. Zabezpečiť svoje osobné veci tak, aby zamedzil ich odcudzeniu alebo poškodeniu. Hodnotné
veci a tiež finančnú hotovosť nad 50,-€, žiak odovzdá do úschovy vychovávateľovi.
11. Dodržiavať pravidlá slušnosti a kultúrneho správania.
12. Dodržiavať prípravu na vyučovanie (popoludňajšie hodiny 17.00-18.00, 19.00-20.00) pokiaľ
vychovávateľ nestanoví inak (napr. výchovné podujatie), dodržiavať ticho, nevyrušovať
iných žiakov pri štúdiu návštevou na iných izbách.
13. Nastúpiť do ŠI po víkende najneskôr do 21.00 hod.
14. Dodržiavať schválené pravidlá BOZP a OPP.
15. Dodržiavať prevádzkové predpisy určené v každej miestnosti, ktorá sa využíva na výchovné
a študijné účely a tiež počas voľného času.
16. Dodržiavať čas priepustiek, resp. čas návratu z osobného voľna, z rôznych podujatí, návštev
a pod. Pobyt inde, ako je vyznačený na priepustke, je vážne porušenie vnútorného poriadku.
17. Vykonávať pomocné služby na poschodiach – denné hlásenia, pomoc vychovávateľom pri
večierke a budíčku, kontrola dodržiavania hygienických zásad v sociálnych zariadeniach
a pod.
18. Ochorenie, nevoľnosť ihneď hlásiť vychovávateľovi a na základe posúdenia zdravotného
stavu odísť do domáceho liečenia.
19. Do 24 hodín oznámiť vychovávateľovi, ak študent ochorie doma, alebo má iné vážne dôvody
na neprítomnosť v ŠI.
20. V stanovenom termíne (vždy do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca) uhradiť náklady na
stravovanie a ubytovanie.
21. Dodržiavať nočný kľud od 21.30-6.00 h.
22. Nahlásiť vychovávateľovi zotrvanie v ŠI cez víkend vždy do stredy daného týždňa.
23. Predložiť písomný súhlas rodičov (zákonných zástupcov) neplnoletých študentov na návštevu
záujmovej, brigádnickej a inej činnosti mimo ŠI a obce.
24. Vymeniť si posteľnú bielizeň v stanovených termínoch.
25. Opustiť ŠI v piatok do 15.00 hod. (pokiaľ nemá povolené zostať cez víkend).
26. Žiak je povinný podrobiť sa skúške na požitie alkoholu, omamných a psychotropných látok,
drog.
27. Počas prípravy jedla v kuchynkách byť neustále prítomný, nenechávať zapnutý sporák bez
dozoru, počas varenia. Po príprave jedla upratať kuchynku, skontrolovať vypnutie
spotrebičov .
28. Pred výstupom zo ŠI v priebehu roka predložiť písomnú žiadosť o výstupe študenta zo ŠI (v
prípade neplnoletých študentov podpísané rodičmi, alebo zákonnými zástupcami).

VI.
Zákazy
Ubytovaným študentom sa zakazuje:
1. Fajčiť, piť alkoholické nápoje, prechovávať, distribuovať a užívať omamné látky
a drogy v celom objekte ŠI, školy a ich okolí.
2. Prechovávať akékoľvek zbrane, náboje, chemikálie, zábavnú pyrotechniku, výbušniny,
prekurzory a manipulovať s nimi.
3. Kúpať sa v miestnej štrkovej jame, aj na ostatných prírodných kúpaliskách, riekach,
jazerách bez pedagogického dozoru.
4. Používať medzi sebou násilie, biť sa, ponižovať sa navzájom.
5. Šikanovať a žiadať služby od iných študentov.
6. Vykláňať sa z okien, uchovávať na okenných parapetách potraviny, sedieť na
okenných parapetách.
7. Vzájomné navštevovanie chlapcov a dievčat na poschodiach a izbách ŠI.
8. Opustiť budovu ŠI bez vedomia vychovávateľa okrem času povolených vychádzok
a osobného voľna.
9. Uvádzať do obehu, robiť verejne prístupnými, vyrábať, dovážať, distribuovať písomné
pornografické diela, nosiče zvuku alebo obrazu, predmety ohrozujúce mravnosť, v ktorých sa
prejavuje neúcta k človeku, jeho dehonestácia a násilie.
10. Prijímať návštevy osôb neubytovaných v ŠI v ubytovacích priestoroch ŠI bez súhlasu
skupinového, resp. službukonajúceho vychovávateľa.
11. Vyhadzovať akékoľvek predmety, papiere, odpady, zvyšky potravín a iné z okien ŠI.
12. Vynášať riad a stravu zo školskej jedálne (stravu je možné vyniesť len vo vlastných
nádobách).
13. Zasahovať do elektroinštalácie, rozhlasu a pod.
14. Hrať hazardné hry, používať otvorený oheň, manipulovať s hasiacimi prístrojmi, zasahovať
do hydrantov.
15. Lepiť a pripínať obrázky a iné predmety na steny, nábytok, dvere, prípadne ich inak
poškodzovať. Poškodenie majetku školy, resp. ŠI je študent povinný uhradiť.
16. Používať v ŠI otvorený oheň, napr. sviečky, zapaľovače, zápalky.
17. Zamykať dvere na izbách počas prítomnosti študentov na izbe.
18. Prechovávať na izbách akékoľvek zvieratá.
19. Telefonovať a používať notebooky po večierke a počas nočného kľudu.
20. Používať vlastné elektrospotrebiče ( napr. varné kanvice, variče, hriankovače, mini
chladničky); výnimkou tvoria elektrospotrebiče, ktorých používanie je za stanovených
podmienok povolené podľa čl. IV bod 9.

VII.
Výchovné opatrenia
1. Za vzorné plnenie povinností, za reprezentáciu, významný prejav aktivít, za statočný čin,
mimoriadne zásluhy a iné sa môže študentovi udeliť:
a) individuálna ústna pochvala vychovávateľom

b) pochvala pred výchovnou skupinou
c) pochvala zástupcu riaditeľa pre ŠI
d) pochvala riaditeľa školy
e) iné (napr. vecné ocenenie, mimoriadne vychádzky atď.)
2. Ak sa študent previní proti školskému poriadku ŠI, uloží sa mu niektoré z nasledovných
výchovných opatrení:
a) napomenutie vychovávateľom
b) pokarhanie (individuálne, resp. pred skupinou) vychovávateľom
c) pokarhanie zástupcom riaditeľa pre ŠI, s oznámením rodičom, triednemu učiteľovi
d) pokarhanie riaditeľom školy
e) podmienečné vylúčenie zo ŠI
f) vylúčenie zo ŠI
3. O podmienečnom vylúčení rozhoduje riaditeľky školy po prerokovaní v pedagogickej rade ŠI.
4. Konanie študenta, za ktoré mu môže byť uložené podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie, je
potrebné objektívne prešetriť.
5. O uložení podmienečného vylúčenia zo ŠI rozhoduje riaditeľka školy na návrh zástupcu
riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania (ďalej len ZR VMV). V rozhodnutí určí skúšobnú
dobu najviac na 10 mesiacov (bez ohľadu na školský rok). Ak sa žiak v danej skúšobnej dobe
nedopustí ďalšieho priestupku proti Školskému poriadku ŠI, upustí sa od vylúčenia.
Podmienečné vylúčenie zo školského internátu možno uložiť za závažné, prípadne opakované
porušenie Školského poriadku ŠI ( napr. žiak prišiel do ŠI pod vplyvom alkoholu alebo inej
návykovej látky, užil ju v ŠI, fajčil v ŠI a v šk. areáli, hrubé porušenie Školského poriadku ŠI
(t. j. porušenie zákazov), a to aj vtedy, ak neboli uložené opatrenia podľa bodu 2 písm. a) až c).
Písomné rozhodnutie o podmienečnom vylúčení alebo vylúčení sa doručí zákonnému
zástupcovi študenta alebo plnoletému študentovi.
6. Vylúčenie zo ŠI možno žiakovi uložiť za porušenie Školského poriadku ŠI počas trvania
podmienečného vylúčenia, alebo v prípade, ak žiak opakovane prinesenie, prechováva, užíva,
distribuuje návykové látky vrátane alkoholu v ŠI, ohrozuje zdravie a život žiakov a
zamestnancov ŠI, ďalej za krádež a vandalské poškodzovanie majetku ŠI a majetku osôb
zdržujúcich sa v areáli školy a ŠI, za vydieranie, úmyselné ublíženie na zdraví, rôzne formy
šikanovania a znevažovanie ľudskej osobnosti a iné konanie, ktoré napĺňa znaky trestného
činu. O vylúčení žiaka zo školského internátu rozhodne riaditeľka školy na návrh zástupcu
riaditeľky pre ŠI, pričom žiak je povinný bezodkladne od prevzatia rozhodnutia riaditeľky
školy o vylúčení, ŠI opustiť.
7. Výchovné opatrenie podmienečné vylúčenie a vylúčenie možno použiť aj vtedy, ak žiak vážne
narušuje život v ŠI, opakovane porušuje Školský poriadok ŠI, morálne normy a zásady
spolunažívania (napr. náznak fyzického útoku alebo fyzický útok na zamestnanca školského
internátu, agresívne, vulgárne, drzé, neprimerané, znevažujúce a arogantné správanie voči
vychovávateľom a žiakom), taktiež, ak prišiel do ŠI pod vplyvom alkoholu, omamnej látky, ak
požil alkohol, omamnú látku v izbe alebo ak v izbe fajčil.
8. O vylúčení zo ŠI rozhoduje riaditeľka školy na návrh ZR pre ŠI. Toto výchovné opatrenie sa
použije pri obzvlášť závažných priestupkoch, kde je podmienečné vylúčenie neprípustné.
9. V prípade, že sa študent bývajúci v ŠI previní proti ktorémukoľvek bodu uvedenému
v časti VI. bod 1 – 6, bude zo ŠI podmienečne vylúčený.
10.Výchovné opatrenia (aj pochvaly) na posilnenie disciplíny, skupinový vychovávateľ
zaznamená do osobného spisu študenta a informuje vedenie ŠI a rodičov.
11.Porušením školského poriadku ŠI je aj nedodržiavanie pokynov vychovávateľa o dĺžke
vychádzky.
12. Opatrenia prísnejšieho charakteru prejednáva skupinový vychovávateľ a vedenie ŠI s rodičmi
(zákonnými zástupcami), so školou (vedenie školy, triedny učiteľ, majster OV, výchovný

poradca, školský psychológ).

VIII.
Prijatie do ŠI a skončenie ubytovania
1. O prijatí žiaka rozhoduje riaditeľka na základe žiadosti o prijatie do ŠI, ktorú podáva zákonný
zástupca žiaka alebo žiak, ak je starší ako 18 rokov.
2. K žiadosti žiaka, ktorý bol ubytovaný v predchádzajúcom období sa vyjadruje vychovávateľ
výchovnej skupiny, ktorému bol žiak v danom období pridelený.
3. Podmienkou prijatia do školského internátu je návšteva denného štúdia strednej školy
a uhradenie stanovených poplatkov.
4. V prípade, že žiak v predchádzajúcom školskom roku opakovane porušoval školský poriadok
ŠI a nevhodne sa správal, môže mu byť žiadosť o ubytovanie zamietnutá.
5. Prijatie platí na jeden školský rok. Rozhodovanie o prijatí žiaka nepodlieha správnemu
konaniu a nie je možné voči nemu podať odvolanie.
6. O umiestnení žiaka do konkrétnej izby a pridelení k vychovávateľovi rozhoduje zástupca
riaditeľa pre ŠI.
7. Počas školského roka ubytovanie žiaka v ŠI skončí a žiak je povinný sa vysťahovať v týchto
prípadoch takto:
Dôvod vysťahovanie z ŠI
a) žiak prestal byť žiakom školy ráno v deň ukončenia štúdia
b) vylúčenie zo ŠI v určený deň podľa rozhodnutia
c) na základe oznámenia v určený deň
d) nezaplatený poplatok za ubytovanie k 1. dňu v aktuálnom mesiaci
e) skončenie školského roka v posledný deň šk. roka do 14:00 h.
f) ukončenie štúdia v škole v deň odovzdávania maturitného vysvedčenia alebo výučného listu
Pred vysťahovaním je ubytovaný povinný:
1. vypratať izbu
2. odstrániť ním vzniknuté poruchy
3. uhradiť spôsobené škody
4. vrátiť nepoškodený zapožičaný inventár ŠI, vrátane kompletnej posteľnej bielizne a deky
5. odovzdať kľúč od izby a skrinky vychovávateľovi
6. upratať izbu, vyčistiť priestory, ktoré žiak užíval, napr. stôl, skrinku, poličky, posteľ
Žiak si môže uložiť batožinu v určenej miestnosti maximálne do 14:00 h.
IX.
Zásady svojpomocnej činnosti študentov
Študenti môžu vykonávať iba také práce, ktoré sú primerané ich fyzickému, a duševnému
rozvoju. Nesmú byť zamestnávaní neprimeranými, nebezpečnými a zdraviu škodlivými prácami.
Svojpomocná činnosť je účinným prostriedkom vo výchovnej činnosti. Pomáha vytvárať
pozitívny vzťah k práci a prehlbuje jednotu mravných zásad s rozvojom jednotlivca. Okrem toho

pripravuje študentov k pracovným návykom a zručnostiam a k prijatiu práce ako práva
a povinnosti. Svojpomocná práca má len výchovný charakter a nenahrádza prácu zamestnancov.

Svojpomocné činnosti:
Upratovanie izieb, spoločných priestorov (spoločenské miestnosti na jednotlivých
poschodiach, kuchynky), okolie ŠI, pričom sú študenti povinní dodržiavať zásady hygieny,
bezpečnosti a ochrany zdravia. Študenti oznamujú vedeniu ŠI alebo vychovávateľom nedostatky
a poruchy, ktoré by mohli ohroziť zdravie a bezpečnosť študentov a zamestnancov.
Vychovávateľ zapisuje poruchy do knihy porúch. Každý študent je povinný udržiavať vo
vzornom poriadku svoju posteľ, skriňu, písací stôl a ostatný inventár, pričom umožní
vychovávateľom a ZR ŠI vykonať kontrolu poriadku a dodržiavania hygienických zásad.
IX.
Osobné voľno študentov
Každý študent má právo na osobné voľno, v ktorom sa môže realizovať, venovať sa svojim
záujmom (kultúra, šport, brigáda a pod.) a oddýchnuť si.
Osobné voľno študentov sa určuje po skončení vyučovania resp. odborného výcviku spravidla
do 17.00 hod.
Študenti ani v čase voľna nesmú vykonávať také činnosti, ktoré by boli v rozpore s dobrými
mravmi, etiky, správania sa v ŠI alebo na verejnosti, prípadne by poškodzovali takouto činnosťou
dobré meno školy a ŠI.

X.
Zdravotné, hygienické opatrenia,
zásady stravovania

Do ŠI môže byť prijatý študent, ktorému zdravotný stav, kolektívne ubytovanie alebo
podmienky v ŠI ubytovanie nevylučuje, pričom táto podmienka musí byť podložená lekárskym
potvrdením pri nástupe do ŠI v danom šk. roku.
ŠI sa riadi záväznými hygienickými predpismi a pokynmi. Musí mať vybavenú lekárničku pre
poskytnutie prvej pomoci, pričom o podaných liekoch musí byť vedená evidencia. Ak študent
ochorie v ŠI, vychovávateľ telefonicky oznámi zákonnému zástupcovi jeho stav, vykoná zápis
v dennom zázname, ak je to potrebné a možné, vyzve rodičov, aby si pre študenta prišli.
V prípade úrazu študenta v ŠI vychovávatelia písomne evidujú úraz v „Knihe úrazov“.
V ŠI sa zamestnanci a študenti riadia hygienickými predpismi:
- prezúvať sa pred vstupom do ŠI
- starať sa o svoje životné prostredie a prostredie ŠI
- udržiavať svoje osobné veci v čistote a poriadku
- pomáhať formou služieb v jedálni a spoločných priestoroch ŠI
- dodržiavať osobnú hygienu, starať sa o osobný vzhľad, primeraný miestu, kde sa
študent zdržuje (škola, záujmová činnosť, jedáleň, kultúrne podujatie a pod.)
- vymieňať si posteľnú bielizeň v stanovených termínoch

Študenti ubytovaní v ŠI sú povinní odoberať celodennú stravu – 4 x denne -, výnimku tvoria
študenti s mimoriadnym ochorením (napr. celiakia – potrebné je lekárske potvrdenie)
a s výlučným povolením zástupcu riaditeľky pre ŠI.
Odhlasovanie zo stravy sa robí v pracovný deň vopred do 14:00 hod. vopred elektronicky.
V prípade choroby (keď študent ochorie doma), je povinný odhlásiť sa elektronicky. Pokiaľ tak
neurobí, je povinný uhradiť platbu za stravu v plnom rozsahu.
Študent (zákonný zástupca) je povinný zaplatiť náklady za stravu do 20. dňa
predchádzajúceho mesiaca. Neuhrádzanie nákladov za stravu je dôvodom na vylúčenie
študenta zo ŠI.

Výdaj stravy:

Raňajky: 06.45 – 07.00 hod.
Desiata:

10.00 – 10.20 hod.

Obed:

12.00 – 14.30 hod.

Večera:

18.00 – 18.30 hod.

XI.
Záverečné ustanovenia
Školský poriadok školského internátu nadobúda platnosť 1. septembra 2019. Je platný
a záväzný pre všetkých ubytovaných študentov, ako aj pre tých, ktorí vstúpia do objektov ŠI.

Ivanka pri Dunaji, september 2018

....................................................
Mgr. Zoltán Fabó
ZR pre ŠI

.....................................................
Ing. Katarína Kubišová
riaditeľka školy a ŠI

REŽIM DŇA V ŠI:
6.15 -

budíček

6.15 – 6.45

osobná hygiena

6.45 – 7.00

raňajky

do 7.20

odchod do školy

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7.20 – 12.30

ŠI ZATVORENÝ

10.00 – 10.20 desiata v šk. jedálni
14.00 – 17.00 osobné voľno
17.00 – 18.00 štúdium
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
18.00 – 18.30 večera
19.00 – 20.00 štúdium
19.00 – 20.30 záujmová činnosť
20.30 – 21.30 príprava na večierku
od 21.30

VEČIERKA

