
ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE UBYTOVANÝCH ŽIAKOV 
v Školskom internáte pri Gymnáziu J. M. Hurbana 

 
1. Platby za ubytovanie v ŠI pri GJMH je nutné uhradiť vopred vždy do 20. dňa kalendárneho 

mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý je príspevok uhradený.  

2. Platby za stravu je nutné uhradiť vždy do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza 
kalendárnemu mesiacu, za ktorý je príspevok uhradený.   

3. ŠI pri GJMH je v čase od 08:30 do 12:00 od pondelka do štvrtka zamknutý. V piatok je ŠI pri GJMH 
otvorený v čase od 12:00 do 16:00 hod.  

4. Príchod žiakov do ŠI pri GJMH je stanovený na nedeľu v čase od 18:00 do 21:30. Po písomnom 
oznámení zákonného zástupcu žiaka, môže žiak nastúpiť do ŠI pri GJMH aj v pondelok a to v čase 
od 06:00 do 08:30 hod. alebo po vyučovaní. 

5. Neprítomnosť žiaka v ŠI pri GJMH je rodič povinný oznámiť do 24. hod. Príchod žiaka do počas 
týždňa je možný do 21:00.  

6. Skorší odchod žiaka z akýchkoľvek dôvodov zo ŠI pri GJMH počas týždňa je rodič povinný 
oznámiť písomne alebo telefonicky  na tel. č. +421 41 4331 292 vopred vychovávateľke.  

7. Výdaj stravy v ŠJ pri GJMH je nasledovný: raňajky od 07:30 do 08:00, obedy od 11:45 do 14:45. 

8. Vychádzky sú denne od 15:30 do 17:30 hod., v stredu sú vychádzky predĺžené do 18:00 hod. 

Ubytovaní žiaci sú povinní  

1. dodržiavať Vnútorný poriadok pre žiakov GJMH,  

2. plniť pokyny vychovávateliek v ŠI,  

3. šetriť zariadenie a vybavenie ŠI,  

4. udržiavať v pridelenej izbe čistotu a poriadok,  

5. prezúvať sa v priestoroch ŠI a celodenne sa vhodne sa primerane obliekať, 

6. šetriť vodou a elektrickou energiou, 

7. pravidelne v stredu sa podieľať na spoločnom „veľkom“ upratovaní (upratať skrine, pracovné stolíky, 
utrieť prach na nábytku, a pod.) 

8. priniesť si vhodné čistiace prostriedky na umývanie svojho riadu. 

V priestoroch ŠI pri GJMH je zakázané 

1. fajčiť, požívať akékoľvek alkoholické nápoje alebo iné návykové látky 

2. lepiť po stenách izieb a spoločných priestorov plagáty a akékoľvek dokumenty, 

3. používať na izbách akékoľvek elektrospotrebiče (elektrické kanvice, ohrievače, a pod.) 

4. odkladať použitý riad na umývadlá, radiátory alebo nechávať riad v sprchách,  

5. prinášať do ŠI akékoľvek cenné veci (za ich stratu správa ŠI nezodpovedá) 

6. zapínať zariadenie alarmu. 

!!! Zneužitie tlačidlového hlásiča EPS je pokutované sumou 7 EUR.  

!!! Rozbitie protipožiarneho skla je pokutované sumou 5 EUR. 

!!! Ak ubytovaný žiak opakovane porušuje Organizačné pokyny pre 
ubytovaných žiakov, bude z ubytovania v ŠI pri GJMH vylúčený. 

 
Mgr. Dana Bazelidesová, vedúca vychovávateľka ŠI 


