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Záväzné vyhlásenie rodičov 

 
Zmyslom katolíckej školy je okrem kvalitného vzdelávania aj výchova žiakov v duchu 

katolíckej viery a morálky. Základným predpokladom pre takéto formovanie mladého človeka je úzka 

spolupráca s rodičmi, ktorí sú a musia zostať hlavnými vychovávateľmi, zodpovednými za svoje deti 

pred Bohom i spoločnosťou. 

Riaditeľstvo Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline, a teda aj školského internátu, Vám, milí 

rodičia, predkladá hlavné zásady výchovného projektu v zmysle štatútu a programu školy: 

 Výchova i vzdelávanie sú jednoznačne v duchu katolíckej viery a morálky v súlade s učením 

Cirkvi. 

 Základnou povinnosťou žiakov je dodržiavanie vnútorného a prevádzkového poriadku 

školského internátu, v ktorých je stanovené, že: 

- žiaci majú poskytnutú stravu v školskej jedálni jedenkrát denne – obed; raňajky             

a večere si zabezpečujú sami v spolupráci s rodičmi a vychovávateľmi; 

- v spolupráci s rodičmi je zabezpečená výmena posteľnej bielizne raz za dva týždne, 

teda ubytovaní žiaci si ju prinášajú a odnášajú; 

- žiaci sa starajú o poriadok vo svojich izbách, chodbičkách, sociálnych zariadeniach, 

ale aj v spoločných kuchynkách, s čím súvisí pravidelné upratovanie a dodržiavanie 

poriadku; upratovanie ostatných spoločných priestorov a dezinfekciu zabezpečujú 

upratovačky. 

 Žiaci dodržiavajú pokyny platnej legislatívy, v ktorej je o.i. stanovený poplatok, ako aj 

obdobie, za ktoré sa platí. 

 Žiaci platia sumu na celý mesiac bez ohľadu na to, koľko dní v školskom internáte strávia. 

 Ukončenie ubytovania pred koncom školského roka je iba v prípade vylúčenia žiaka                           

zo školského internátu a v prípade žiaka po maturitných skúškach, popr. v iných 

mimoriadnych prípadoch. 

 Riadnou súčasťou výchovy sú i určité náboženské aktivity, modlitba, sväté omše, duchovné 

obnovy (tie financujú rodičia). 

  Vedomé ignorovanie a narúšanie kresťanskej výchovy, šírenie nevhodných časopisov, 

pornografie, používanie a distribúcia drog, resp. iné protispoločenské javy nezlučiteľné                       

s katolíckou morálkou budú klasifikované ako neprípustné správanie v školskom internáte aj 

mimo neho a môžu mať za následok vylúčenie zo školského internátu. 

 Žiak má aj svojím vystupovaním a zovňajškom (oblečením) reprezentovať kresťanský 

svetonázor, dbá, aby jeho vzhľad nebol výstredný. 

 Rodičia úzko spolupracujú so školou a školským internátom pri riešení prípadných 

výchovných problémov, zúčastňujú sa na stretnutiach pedagogických zamestnancov 

s rodičovským spoločenstvom. Podporujú a rozvíjajú vo svojom dieťati zásady kresťanskej 

viery a morálky, ku ktorým ich vedie a vychováva aj školský internát. V prípade zistenia 

akýchkoľvek negatívnych javov pri výchove zo strany školského internátu i v správaní žiakov 

sú rodičia povinní oznámiť ich čo najskôr riaditeľstvu gymnázia a naopak, v prípade 

nerešpektovania zásad školského internátu zo strany dieťaťa bude rodičom navrhnuté, aby 

svoje dieťa umiestnili do iného ubytovacieho zariadenia. 

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že som oboznámený/-á s vyššie uvedenými zásadami výchovy                        

v Školskom internáte pri Gymnáziu sv. Františka z Assisi v Žiline, zaväzujem sa ich v plnej miere 

rešpektovať a spolupracovať so školským internátom pri formovaní svojho dieťaťa. 

 

 

V ...............................dňa ......................... 

 

 

..............................................................          ............................................................................................ 

   meno žiaka (paličkovým písmom)                         podpisy oboch rodičov (zákonných zástupcov) 


