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ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU pri Strednej odbornej škole dopravnej, 

Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina vydaný podľa § 153 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z., sa týmto 

mení a dopĺňa nasledovne: 

 

Článok  9  Školského poriadku školského internátu - Individuálne vychádzky sa nahrádza 

novým znením: 

„Článok 9 - Individuálne vychádzky 

Pod pojmom „individuálna vychádzka“ sa rozumie žiakovi udelené mimoriadne voľno                      

k opusteniu školského internátu (ďalej len „ŠI“). 

Nevyhnutnou podmienkou udelenia individuálnej vychádzky je predchádzajúci písomný súhlas 

zákonného zástupcu, ktorý tvorí prílohu číslo 1 tohto Dodatku č. 3. 

Individuálnu vychádzku môže udeliť skupinová vychovávateľka (počas jej neprítomnosti 

službukonajúca vychovávateľka) za vzorné správanie, príkladnú reprezentáciu ŠI v rôznych 

aktivitách alebo súťažiach, za aktívny a príkladný prístup k plneniu povinností v ŠI: 

a) žiakom 1. a 2. ročníka do 20.00 h.,  

b) žiakom 3. a 4. ročníka do 21.00 h. 

Vo výnimočných prípadoch (mimoškolská činnosť - napr. športový tréning, individuálne 

vzdelávanie mimo školy, divadelné predstavenie a pod.) môže udeliť individuálnu vychádzku 

riaditeľka školy, vedúca vychovávateľka alebo skupinová vychovávateľka žiakovi na základe 

predloženého individuálneho písomného (informovaného) súhlasu zákonného zástupcu na 

vykonávanie vyššie uvedených aktivít. 

Skupinová vychovávateľka môže individuálne vychádzky zakázať alebo obmedziť z dôvodu 

neplnenia si povinností, zhoršeného prospechu, nevhodného správania, porušovania ŠP ŠI, 

choroby, resp. iných dôvodov podľa vlastného uváženia.  

Pri príchode z individuálnej vychádzky si žiak vyzdvihne vychádzkovú knižku na vrátnici a 

oznámi skupinovej vychovávateľke (počas jej neprítomnosti službukonajúcej vychovávateľke) 

príchod do ŠI.  

Žiak je povinný sa počas individuálnej vychádzky správať slušne, nesmie fajčiť, požívať alkohol 

a iné návykové látky a je povinný, dbať na vlastnú bezpečnosť, ochranu zdravia a dopravnú 

výchovu. Pri individuálnych vychádzkach sa pedagogický dozor nezabezpečuje.  

Za individuálnu vychádzku sa nepovažuje osobné voľno žiakov bez priepustky, ktoré je 

stanovené na každý deň do 17,00 hod. s výnimkou stredy, kedy je osobné voľno do 18,00 hod.“ 

 

 



Dodatok č. 3 zo dňa 07.10.2019 nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť od 14.10.2019, 

tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Školského poriadku školského internátu zo dňa 

01.09.2017.  

Ostatné ustanovenia Školského poriadku školského internátu, ktoré neboli dotknuté týmto 

dodatkom č. 3, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení. 

 

Príloha č. 1 – Súhlas zákonného zástupcu žiaka 

 

V Žiline 07.10.2019      Ing. Mária Vítová, PhD., MBA 

         riaditeľka školy 


