Školský internát pri Strednej odbornej škole Ostrovského 1, 040 01Košice

Súčasťou SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach je i školský internát (ŠI) so súčasnou ubytovacou kapacitou
139 žiakov, z toho 103 chlapcov a 36 dievčat. Prijímanie žiakov na ubytovanie je zabezpečované v
zmysle „ Smernice o prijímaní žiakov do ŠI pri SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach“, ktorá je platná od
12.09.2016 (viď. v prílohe).
Žiaci sú ubytovaní vo väčších izbách po štyroch. Sociálne zariadenia (WC, sprchy) sú spoločné. Každá
výchovná skupina má k dispozícii kultúrnu miestnosť s televízorom, kuchynku s chladničkou,
mikrovlnnou rúrou a kanvicou na ohrev vody. Vytvorené sú tri priestory na stolný tenis. Celý ŠI je
pokrytý internetovým signálom. Výhodou je blízkosť školy, priestranného školského areálu,
telocvične a vonkajších športovísk, vlastnej školskej jedálne (ŠJ) a nákupných centier.
Hodnota celodennej stravy v ŠJ je 2,99 € (z toho raňajky a desiata - 0,89 €, obed - 1,32 €, večera 0,78 €). Odhlasovanie stravy pre ochorenie a prípadné iné vážne dôvody sú bezodkladne povinní
urobiť žiaci alebo ich zákonný zástupca na t. č. 055/643 68 91, kl. 107, 130, 129. Len hodnota
odhlásenej stravy sa žiakom odpočíta zo stravného v nasledujúcom mesiaci.
Výška mesačného poplatku za ubytovanie je závislá od rozmiestnenia žiakov. Na prízemí a III.
poschodí - 20 €, I. poschodí - 23 €, II. poschodí – 24 €, V. poschodí - 22 €. O zníženie/odpustenie
poplatku za ubytovanie žiaka v ŠI je možné požiadať v zmysle „ VZN KSK č. 5/2008 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a Metodického
usmernenia k VZN č. 5/2008“. Kompletné žiadosti je potrebné vedeniu SOŠ predložiť do
25.09.príslušného roka (za 1. polrok šk. r.) a do 1.02.príslušného roka (za 2. polrok šk. r.). Úhradu
poplatku za ubytovanie a stravu v danom mesiaci je potrebné realizovať na pošte alebo elektronicky
najneskôr do 10 dní od obdržania poštovej poukážky. Neplatiči budú z ubytovania a stravovania
vylúčení.
Školský internát je v priebehu šk. r. v prevádzke od nedele 17,00 hod. /príchodový deň/ do piatka
15,00 hod. /odchodový deň/. Žiaci majú počas celého pobytu zabezpečený pedagogický dozor a
teplú stravu (jej odber je podmienkou ubytovania) v školskej jedálni. Na začiatku školského roka sú
oboznámení (proti podpisu) s internátnym a prevádzkovým poriadkom, ktoré sú povinní dodržiavať.
Výchovno-vzdelávacia činnosť je zabezpečovaná v zmysle „Výchovného programu ŠI“ (viď. v prílohe),
v úzkom prepojení na školu a prax.“ Program (režim) dňa v ŠI“ (viď. v prílohe) je zostavený tak, aby
žiaci mali dostatok času na oddych po vyučovacom dni, na nákupy vo svojom osobnom voľne a
individuálne vychádzky. Dôraz je kladený na ich nerušenú uvedomelú prípravu na vyučovanie a
pohybové aktivity v školskej telocvični (v rámci záujmových útvarov) a na vonkajších športoviskách (aj
individuálne). Pokiaľ by sa žiaci chceli zúčastňovať záujmových činností mimo ŠI, tak len s písomným
súhlasom rodičov.
Vážnejšie priestupky žiakov voči školskému a internátnemu poriadku sú rodičom oznamované
bezodkladne. Opakované priestupky môžu byť dôvodom nepodmienečného vylúčenia žiaka zo ŠI.

SOŠ prijala prísne opatrenia proti fajčeniu, užívaniu a prechovávaniu alkoholických nápojov a
návykových látok, zábavnej pyrotechniky, zbraní a výbušnín, proti šikanovaniu. Ich porušovanie
nebude tolerovať („Bezpečnosť a ochrana zdravia žiakov v ŠI“ – viď. v prílohe). V ŠI majú žiaci z
bezpečnostných dôvodov až do odvolania zakázané používať výťah (s výnimkou žiakov so
zdravotnými problémami potvrdenými lekárom).
Žiakom sa neodporúča nosiť na ŠI cennejšie osobné veci a vyššie finančné čiastky. V nevyhnutných
prípadoch je žiak povinný uložiť ich do úschovy k vychovávateľovi. Za stratu takto neuložených vecí
(SOŠ), ŠI nezodpovedá. Na výchovné výsledky a správanie žiakov je potrebné sa informovať u
vychovávateľov priebežne počas celého šk. r. (minimálne však v termínoch konania sa
rodičovských združení na škole). Poškodenie internátneho zariadenia z nedbanlivosti alebo úmyslu
uhrádzajú žiaci alebo ich rodičia.
Nakoľko ŠI je kolektívne ubytovacie zariadenie, je bezpodmienečne nutné neposielať na ŠI žiakov
vykazujúcich známky akéhokoľvek ochorenia. Takýto žiak je povinný (po poskytnutí najnutnejšej
pomoci) opustiť ŠI. Platí to aj pre žiakov, ktorým sa zhorší zdravotný stav počas pobytu v ŠI – musia
bezodkladne opustiť ŠI.
Na začiatku ubytovania je potrebné si so sebou priniesť:
- ústrižok vyplatenej poštovej poukážky, alebo iný doklad o úhrade ubytovania a stravovania za
najbližší nasledujúci mesiac,
- ročnému obdobiu primerané vrchné oblečenie a obuv,
- domáce oblečenie a vzdušnú obuv,
- športové oblečenie a obuv vhodnú do telocvične,
- hygienické potreby (uterák, zubnú kefku a pastu, plastový pohár, mydlo v plastovom obale, vlasový
šampón, hrebeň, telový deodorant, toaletný papier a iné ...),
- alergici vlastné lôžkoviny, žiaci odkázaní na pravidelné užívanie liekov – nezabudnúť ich aj s
návodom užívania, bežné lieky na horúčku a bolesť (ŠI ich má hygienou žiakom zakázané podávať),
- finančnú čiastku potrebnú k začiatku šk. r., na prilepšenie stravy, drobné nákupy a na cestu domov.
Ak by sa žiak alebo rodič rozhodol z rôznych dôvodov ukončiť ubytovanie v ŠI, je potrebné dať to na
vedomie v dostatočnom predstihu. Umožní tak ubytovanie ostatným (početným) uchádzačom o
ubytovanie.

