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Vnútorný poriadok školy 
 

1. Charakteristika školy 
 
1.1 Sme Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Limbová 3, Trnava – poskytujeme ţiakom 

bilingválne vzdelanie 21. storočia zamerané na efektívne učenie. 
 

Veríme, ţe lídrami budúcnosti sú tí ţiaci, ktorí sú dnes aktívni, samostatní, zodpovední, 
tímovo pracujúci a kriticky uvaţujúci. Vychovávame, vytvárame tvorivú atmosféru, 
dôverujeme našim ţiakom aj učiteľom: rešpektujeme ich názory, spolu tvoríme pravidlá. 
V našej škole vládne láskavá výchova spojená s disciplínou. Hodnoty sú pre nás súborom 
vysokouznávaných vlastností, ktoré nám určujú: 

- ako sa k sebe správame navzájom, 
- ako pristupujeme k ţiakom, 
- aké sú hranice, ktoré chceme, a ktoré nechceme prekračovať. 

Riadime sa mottom: 
„We do the BESST for you to be the BEST... 

        ... to become a leader for the 21st century.“ 
 

1.2 Dôsledne dodrţiavame Deklaráciu práv dieťaťa a Listinu základných práv a slobôd vo 
vzťahu k ţiakom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy. 

 
1.3 Sme škola s vyučovacím jazykom anglickým a slovenským, vznikli sme 1. septembra 

2014. Sme zaradení v sieti škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR, v plnej miere 
napĺňame slovenský Štátny vzdelávací program. 

         Univerzita pre cambridgeské medzinárodné skúšky nám udelila štatút Cambridge 
International School a oprávnenie vykonávať cambridgeské medzinárodné skúšky aţ po 
úroveň A-Level na pôde školy, v cambridgeskom medzinárodnom centre „BESST 
International School“. Poskytujeme vzdelanie akceptované na celom svete. 

 
1.4 Súkromné bilingválne gymnázium BESST (ďalej len SBG BESST) je umiestnené v budove 

školy na Limbovej ulici č.3 v Trnave, v ktorej sídli aj Súkromná materská škola BESST 
a Súkromná základná škola BESST. 

         Cieľom škôl BESST – materskej, základnej aj gymnázia je poskytnúť ţiakom to 
NAJLEPŠIE v oblasti vzdelania a výchovy, a tak umoţniť ich osobné naplnenie a úspešné 
začlenenie sa do spoločnosti. 

  
1.5 Zriaďovateľom školy je BESST s.r.o., Limbová 6051/3, Trnava. 
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2. Prevádzka školy  
 
Prevádzka školy je denne od 8:00 do 14:55 hod. 

• 8:00 –  8:30 príchod do školy, príprava na vyučovanie 
• 8:30 – 13:40 doobedné vyučovanie 
• 14:10 – 14:55 poobedné vyučovanie 

 

Zvonenie 

 Vyučovacia hodina Začiatok Koniec  
1. 8:30 9:15  
2. 9:20 10:05  
3. 10:20 11:05  
4. 11:10 11:55  
5. 12:05 12:50  
6. 12:55 13:40  

OBED 13:40 14:10  
7. 14:10 14:55  

 

Školské prázdniny pre príslušný školský rok sú zverejnené na webovom sídle školy. 

Pri plánovaní rodinných výletov a dovoleniek je potrebné rešpektovať termíny prázdnin. V 
prípade, ţe ţiak bude chýbať cez obdobie školského vyučovania z dôvodu výletu či rodinnej 
dovolenky, je na rodičoch a ţiakovi, aby si osvojil učivo samostatne doma tak, aby mohol byť 
plnohodnotne zapojený do vyučovacieho procesu hneď v prvý deň po návrate z rodinnej 
dovolenky. 

V čase písania štvrťročných a medzinárodných cambridgeských testov ţiak nebude na 
ţiadosť rodiča uvoľnený z vyučovania, iba v prípade lekárskeho potvrdenia.  

V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. má riaditeľka školy právo počas školského roka udeliť 5 dní 
riaditeľského voľna, hlavne z dôvodov organizačných a prevádzkových. Riaditeľské voľno bude 
včas oznámené. 

V čase prázdnin, štátnych sviatkov a riaditeľského voľna je školská prevádzka prerušená. 
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3. Škola a rodina 
 

3.1 Vzťah medzi rodičmi a školou povaţujeme za rovnocenný a partnerský. Ţiaci, rodičia a 
škola tvoria jeden tím, ktorého prvoradým záujmom je výchova a vzdelávanie ţiaka 
v priateľskom, rešpektujúcom prostredí, zaloţenom na individuálnom prístupe a vopred 
stanovených pravidlách. 

3.2 Úloha rodiny: Domov vnímame ako miesto, kde máš moţnosť tráviť čas so svojimi 
najbliţšími, a kde máš moţnosť venovať sa svojim záľubám. Od rodičov sa očakáva, ţe 
prejavujú aktívny záujem o Tvoju prácu a pokrok, sú so školou v pravidelnom kontakte a 
rodinnou podporou pomáhajú pedagógom dosahovať výchovno-vzdelávacie ciele školy. 

3.3 Úloha školy: Škola Ti poskytuje bezpečnú a podnetnú atmosféru. Mnoţstvom rôznorodých 
podnetov a dôsledne pripraveným prostredím Ti sprostredkovávame moţnosť spoznávať 
svet a Tvoje jedinečné miesto v ňom. Ţiaci sú u nás vedení k dosahovaniu osobného 
optima vo všetkých oblastiach, k rozvoju líderských vlastností v duchu 21. storočia a k 
zvedavosti a chuti poznávať a učiť sa, a tým plne rozvíjať svoj potenciál. 

 
 

4. Komunikácia 
 

4.1 Rodičia sú informovaní o výchovno-vzdelávacích výsledkoch, plánovaných podujatiach, o 
organizačných a iných školských záleţitostiach prostredníctvom internetovej ţiackej kniţky 
(IŢK), e-mailu, webovej stránky školy alebo na rodičovských stretnutiach. Na 
individuálnych rodičovských stretnutiach triedneho učiteľa s rodičom je prítomný aj ţiak. 
K individuálnym diskusiám o prospechu ţiaka slúţia konzultačné hodiny učiteľa, 
zverejnené na webe školy. Je potrebné, aby rodičia pravidelne venovali pozornosť týmto 
informáciám a sledovali aj školskú webovú stránku. Rodičia majú moţnosť pozrieť sa na 
vyučovací proces kedykoľvek, po dohode s vedením školy. 

4.2 Pripomienky k činnosti školy od rodičov vítame. Rodičia ich môţu vyjadriť ústne alebo e-
mailom adresovaným učiteľom alebo priamo vedeniu školy. Učitelia sú povinní 
bezodkladne tlmočiť pripomienky rodičov vedeniu školy. 

4.3 V priestoroch dolného vestibulu je kontaktné miesto školy – recepcia, ktorá má za cieľ 
zefektívniť komunikáciu s rodičmi. Slúţi ako miesto, kde rodič čaká na svoje dieťa 
v prípade osobného vyzdvihnutia zo školy po skončení vyučovania a na poskytovanie 
základných informácií o akciách, výletoch, na prihlasovanie a odhlasovanie, odkazy pre 
učiteľov, pomoc pri vybavovaní všetkej agendy, predaj uniforiem, straty a nálezy a pre 
poskytnutie ďalších informácií o chode školy a aktivitách organizovaných školou.  
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5. Kódex správania sa ţiaka Súkromného bilingválneho gymnázia 
BESST  

 

Je veľmi dôleţité pozitívne ovplyvňovať hodnotovú orientáciu našich ţiakov, ich postoje, názory, 
správanie. Vedieme ţiakov k samostatnosti a zodpovednosti za svoje činy, kladieme dôraz na 
príjemné a bezpečné prostredie pre výučbu. 

Jednou z našich priorít je vypestovať Tvoj vzťah k aktívnemu učeniu sa a k vzdelaniu. Chceme, 
ti ukázať, ţe objavovanie sveta, učenie sa a získavanie vedomostí je v Tvojom vlastnom 
záujme. 

Diskutujeme, dávame si navzájom spätnú väzbu, spoločne tvoríme pravidlá správania sa. 
Vhodná pochvala, motivácia, analýza prípadných chýb a hľadanie návrhov na zlepšenie nám k 
tomu veľmi pomáha. V prípade porušení pristupujeme i k výchovným opatreniam, ktoré nemajú 
za cieľ ţiakov potrestať, ale upozorniť ich na chyby a vysvetliť správny prístup. Pochvaly a 
opatrenia sa udeľujú ţiakom priebeţne, vyhodnocujú sa vţdy za obdobie jedného štvrťroka. Do 
ďalšieho štvrťroka sa pochvaly neprenášajú, porušenia disciplíny sa prenášajú, v snahe 
pozitívne vplývať na hodnotové postoje ţiakov. 
 
 

5.1  Práva ţiaka SBG BESST 
 

5.1.1    Máš právo: 
a) prejaviť svoj názor, vierovyznanie, kriticky uvaţovať, slobodne myslieť: iniciatívne 

pristupuj k procesu učenia sa a poznávania, uprednostňuj aktívne skúmanie pred 
pasívnym prijímaním poznatkov od učiteľa, pýtaj sa otázky a sám hľadaj na ne 
odpovede, uvaţuj alternatívne – hľadaj všetky moţné ďalšie riešenia a postupy 

b) na informácie, ochranu súkromia, cti a dôstojnosti – máš právo na princíp rovnosti, nebyť 
diskriminovaný a právo na spravodlivý proces: buď čestný a pravdovravný, hľadaj vo 
svojich spoluţiakoch hodnoty, ktoré uznávajú, ber si príklad z ich kladných 
stránok – komunikuj efektívne, netoleruj šikanovanie, spory rieš diplomaticky, 
pracuj tímovo, konaj rozváţne a hľadaj vhodné slová na vyjadrenie svojich pocitov 
a emócií, argumentuj, pýtaj sa „Prečo?“ a zdôvodňuj 

c) na oddych a voľný čas, slobodu zdruţovania a zhromaţďovania sa na škole: vymýšľaj 
a organizuj akcie pre svojich spoluţiakov, nauč sa byť zodpovedným, dôsledným, 
tvorivým, vytrvalým, chápajúcim a motivujúcim lídrom 

d) na rovnoprávny prístup k vzdelávaniu: ak nerozumieš, spýtaj sa, buď zodpovedný za 
svoj pokrok v svojich vedomostiach a zručnostiach 

e) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a moţnosti, nadanie a zdravotný stav 
v rozsahu stanovenom zákonom č. 245/2008 (Školský zákon): pracuj na svoje 
maximum v predmetoch, ktoré Ťa bavia, a v ktorých sa chceš realizovať, 
v ostatných predmetoch pracuj tak, aby si mal zo svojej práce dobrý pocit – 
nezľahčuj si učenie, buď na seba tvrdý. Neprospievanie z predmetu môţe byť 
dôvodom na ukončenie zmluvy o vzdelávaní. 
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f) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí: staraj sa 
o bezpečné prostredie v škole, v svojej triede, aj v lavici, udrţuj ich v čistote 
a poriadku, snaţ sa svojím konaním minimalizovať prácu pani upratovačky alebo 
pána školníka – veľa vecí zvládneš proaktívne urobiť a poupratovať aj sám. 
Dodrţuj psychohygienu a cez prestávky sa choď prejsť, zásob sa čerstvým 
vzduchom 

g) na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených podľa §24 - §26 zákona č. 
245/2008 (Školský zákon):  

h) byť zvolený do ţiackej školskej rady, do rady školy a pôsobiť v nej, prostredníctvom 
zvoleného zástupcu ţiakov sa spolupodieľať na činnosti rady školy (predkladať 
pripomienky, podnety, návrhy, opatrenia): buď aktívnym partnerom pri dosahovaní 
tvorivej atmosféry v škole a vymedzovaní hraníc, ktoré chceme, a ktoré nechceme 
prekračovať. 

i) poznať náplň učebných osnov a tematických plánov učiva na školský rok, na kvalitnú 
výuku v kaţdom povinnom a voliteľnom predmete, vybrať si voliteľné predmety z 
ponúkaného súboru, resp. svojím záujmom iniciovať i zriadenie ďalších, podľa moţností 
školy a počtu prihlásených ţiakov, podľa vlastného záujmu zapojiť sa do niektorej z 
foriem záujmovej činnosti organizovanej školou: rozvíjaj svoj talent a potenciál, nájdi 
sa 

j) prihlásiť sa na medzinárodné cambridgeské skúšky a ich úspešným absolvovaním získať 
certifikát vydaný University of Cambridge International Examinations: získaj 
medzinárodne uznávané vzdelanie 

k) na zdôvodnenie klasifikácie pri jednotlivých odpovediach, poţiadať o komisionálne 
skúšanie (ţiaci mladší ako 18 rokov prostredníctvom zákonného zástupcu), na 
komunikáciu s učiteľmi v duchu zásad humanity a tolerancie: riaď sa hodnotami, ktoré 
spoločne uznávame, a ktoré Ti určujú, ako sa správame k sebe navzájom 

 

5.1.2   Kaţdý ţiak SBG BESST so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má 
právo na: 

a) výchovu a vzdelávanie s vyuţitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho 
potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie 
umoţňujú 

 

5.2 Správanie, ospravedlnenie absencie a povinnosti ţiaka v škole 
 

5.2.1  Správanie sa v škole: 

a) V škole sa správaj disciplinovane, slušne a úctivo k všetkým zamestnancom školy, k 
návštevníkom aj k ostatným ţiakom – samozrejmosťou je, ţe pozdravíš ako prvý 
a ponúkneš pomoc, ak niekto nevie nájsť učebňu alebo zamestnanca školy. 

b) Pomôţ vţdy, keď môţeš – buď proaktívny a iniciatívny, dodrţuj dohodnuté pravidlá 
a svoje povinnosti, svojím správaním buď príkladom pre ostatných. Pri vstupe učiteľa 
alebo iného zamestnanca školy do triedy počas vyučovania sa postav – týmto gestom 
vyjadríš svoj pozdrav a úctu.  
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c) Do priestorov zborovne a kancelárií školy vstupuj iba po súhlase učiteľa a za prítomnosti 
vyučujúceho. 

d) Spolupodieľaj sa na bezpečnom prostredí v škole – svojím konaním neohrozuj svoju 
bezpečnosť ani bezpečnosť svojich spoluţiakov, k majetku školy sa správaj šetrne.  

e) Do školy prichádzaj pravidelne a načas. Do triedy prichádzaj odetý v školskej uniforme 
najneskôr 5 minút pred začiatkom vyučovania. Po zvonení buď v triede pripravený na 
vyučovanie a disciplinovane čakaj na príchod učiteľa. Tvoja povinná prítomnosť v škole je 
vymedzená rozvrhom Tvojej triedy.  

f) Počas vyučovania môţeš opustiť budovu a areál školy iba na základe vyplnenej a rodičom 
podpísanej ţiadanky o uvoľnenie ţiaka z vyučovania a po jej odovzdaní príslušnému 
vyučujúcemu, resp. dozor konajúcemu učiteľovi v okamihu Tvojho odchodu. Rodičia 
podpisujú ţiadanku aj v prípade, ţe si starší ako 18 rokov. Ak sa Tvoji rodičia rozhodnú 
ospravedlniť Ťa u triedneho učiteľa elektronicky, prostredníctvom edupage, musia tak 
urobiť najneskôr do 8:00 v deň Tvojej absencie. Ak Ťa rodičia potrebujú uvoľniť 
z vyučovania v priebehu dňa, je potrebné, aby zavolali asistentke riaditeľky školy 
a oznámili jej dôvod a čas Tvojho odchodu zo školy. Asistentka riaditeľky školy vypíše 
ţiadanku o uvoľnenie z vyučovania, podpíše ju a doručí Ti ju do triedy. Túto ţiadanku 
odovzdáš príslušnému vyučujúcemu, resp. dozor konajúcemu učiteľovi v okamihu Tvojho 
odchodu. Zároveň sa uisti, ţe triedny učiteľ je o Tvojom skoršom odchode zo školy 
informovaný. Ak by si odišiel zo školy bez ohlásenia sa u triedneho učiteľa, bude Tvoja 
absencia povaţovaná za neospravedlnenú. V prípade neprítomnosti triedneho učiteľa sa 
ohlás u zastupujúceho triedneho učiteľa, alebo na riaditeľstve školy. 

g) Po skončení vyučovania odchádzaš zo školy sám, ak Tvoji rodičia na začiatku školského 
roka pri vyplňovaní elektronického dotazníka vyjadrili súhlas s Tvojím samostatným 
odchodom. Inak musíš počkať pri recepcii školy, kým si Ťa rodič nepríde vyzdvihnúť. 
Rodičia by to mali stihnúť do 10 minút po skončení vyučovania, aby sme sa v škole mohli 
venovať svojim povinnostiam, a aby si mal aj Ty čas na oddych. 

h) Ak si Tvoji rodičia ţelajú, aby si zo školy odchádzal v sprievode inej osoby, musia to uviesť 
v elektronickom formulári vyplňovanom na začiatku školského roka, alebo škole odovzdať 
písomný súhlas. Ak pôjde o mimoriadne jednorazovo splnomocnenú osobu, je potrebné, 
aby rodičia tento fakt telefonicky alebo osobne oznámili v daný deň na recepcii školy 
a udali identifikačné údaje jednorazovo splnomocnenej osoby (číslo OP). 

 

5.2.2 Ospravedlnenie absencie na vyučovaní: 

a) Dodrţiavaj zdravý ţivotný štýl, dbaj o svoje zdravie a posilňuj imunitu, predchádzaj 
chorobám – buď prítomný na vyučovaní. Kaţdá Tvoja absencia bude na edupage 
evidovaná ako neospravedlnená, aţ pokým ju rodič neospravedlní. Ak za polrok 
vymeškáš z predmetu viac ako polovicu hodín, budeš kvôli zabezpečeniu 
objektívneho hodnotenia preskúšaný komisionálne. 

b) Náhla, nepredvídaná neprítomnosť v škole: rodič oznámi dôvod a predpokladanú dobu 
Tvojej neprítomnosti na vyučovaní triednemu učiteľovi v daný deň do 8:00 hod. telefonicky 
alebo ospravedlnením cez edupage, po 8:00 hod. rodič oznamuje Tvoju absenciu 
telefonátom asistentke riaditeľky školy, ak ju nezastihne, telefonuje na recepciu školy.  

c) Plánovaná neprítomnosť v škole, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce 
vyučovacie dni: Tvoju absenciu ospravedlňuje zákonný zástupca elektronicky na 
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edupage alebo na tlačive Ţiadanka o uvoľnenie/ospravedlnenie ţiaka z neúčasti na 
vyučovaní, alebo počas školského vyučovania telefonátom asistentke riaditeľky školy. Ak 
sa rodičom nepodarilo skontaktovať asistentku riaditeľky školy, potom telefonátom na 
recepciu školy. Vyučujúcemu hodiny, počas ktorej odchádzaš, odovzdáš rodičom 
podpísanú ţiadanku; v prípade prestávky odovzdáš ţiadanku dozor konajúcemu učiteľovi. 
Vo výnimočných prípadoch môţe škola vyţadovať lekárske potvrdenie o Tvojej chorobe 
alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť Tvojej neprítomnosti. Škola si vyhradzuje 
právo telefonicky kontaktovať Tvojich rodičov v prípade, ţe triedny učiteľ bude mať 
pochybnosti o hodnovernosti podpisu zákonného zástupcu ţiaka na tlačive Ţiadanka. 

d) Neprítomnosť z dôvodu ochorenia, ktorá trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce 
vyučovacie dni: triedny učiteľ Ťa ospravedlní iba ak predloţíš potvrdenie od lekára 
podpísané zákonným zástupcom.  

e) Neprítomnosť viac ako tri dni z iných ako zdravotných dôvodov: Tvoji rodičia musia 
vopred písomne poţiadať riaditeľku školy o uvoľnenie.  

f) Pri jednodňovej absencii z akéhokoľvek dôvodu (okrem reprezentácie školy) si 
iniciatívne zisti od spoluţiakov, čo sa v škole preberalo a na vyučovanie sa priprav tak, 
aby si mohol byť plnohodnotne zapojený do vyučovacieho procesu (aj na vyučovacie 
hodiny bezprostredne nasledujúce po Tvojej absencii) hneď po návrate do školy.  
V prípade, ţe počas Tvojej absencie bolo vopred ohlásené skúšanie, z ktorého učiteľ 
nevyţaduje náhradný termín skúšania, na edupage zaznačí symbol „-“, ktorý má 
informačný charakter a nevyţaduje sa ďalšie skúšanie. 
Ak bola na deň Tvojej absencie ohlásená písomka váhy 1, 2, 3 alebo ústne skúšanie, 
učiteľ absenciu na skúšaní zaznačí symbolom „a“ na edupage a má právo vyskúšať Ťa 
neohlásene kedykoľvek počas vyučovacej hodiny tohto predmetu v priebehu 30 
kalendárnych dní, v prípade predmetu s jednohodinovou dotáciou kedykoľvek počas 
vyučovacej hodiny tohto predmetu v priebehu 60 kalendárnych dní. 

Pri viacdňovej absencii z akéhokoľvek dôvodu alebo jednodňovej absencii 
z dôvodu reprezentácie školy si od spoluţiakov iniciatívne zisti, aké učivo bolo v škole 
preberané. Na dobratie si zameškaného učiva budeš mať toľko kalendárnych dní, koľko 
dní si bol chorý, maximálne však 7 kalendárnych dní. 
V prípade, ţe počas Tvojej absencie bolo vopred ohlásené skúšanie, z ktorého učiteľ 
nevyţaduje náhradný termín skúšania, na edupage zaznačí symbol „-“, ktorý má 
informačný charakter a nevyţaduje sa ďalšie skúšanie. 
V prípade, ţe počas dní Tvojej absencie bola ohlásená písomka váhy 1, 2, 3 alebo ústne 
skúšanie a učiteľ vyţaduje skúšanie, učiteľ Tvoju absenciu na edupage zaznačí symbolom 
„a“, v prípade neodovzdania projektu symbolom „m“. Je na Tebe, aby si si s učiteľom do 5 
pracovných dní dohodol náhradný termín skúšania, pričom podmienka písania maximálne 
dvoch testov váhy 2 alebo jedného testu váhy 3 v jeden deň môţe byť v tomto prípade 
porušená. 

Ak si termín do 5 pracovných dní nedohodneš, učiteľ má právo vyskúšať Ťa počas 
vyučovacej hodiny tohto predmetu neohlásene kedykoľvek v priebehu 30 kalendárnych 
dní, v prípade predmetu s jednohodinovou dotáciou kedykoľvek počas vyučovacej hodiny 
tohto predmetu v priebehu 60 kalendárnych dní.  

g) Ak sa ráno necítiš zdravotne v poriadku, porozprávaj sa s rodičmi, či je vhodné, aby si 
v tento deň išiel do školy. V škole nemôţeš uţívať svojvoľne nijaké lieky, nesmú Ti ich 
podať ani učitelia, aby neohrozili Tvoje zdravie. Ak na Teba príde v škole náhla zdravotná 
nevoľnosť, oznám to triednemu učiteľovi. Ten sa s Tebou dohodne, či bude kontaktovať 
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rodičov. Ak máš infekčnú chorobu (napr. ţltačka, ovčie kiahne, mononukleóza...) alebo 
parazity (vši, hlísty), je nutné, aby Tvoji rodičia ihneď informovali o tejto skutočnosti školu, 
a aby si do školy prišiel aţ vtedy, keď si vyliečený a neprenášaš na spoluţiakov 
a zamestnancov školy nákazu alebo infekciu. 

h) Súčasťou vyučovania sú aj školské akcie, v ktorých sa prezentujete ako trieda. Si 
súčasťou tímu a je správne a lojálne podporiť svojou účasťou spoluţiakov. Z týchto akcií 
Ťa môţe rodič ospravedlniť iba zo závaţných dôvodov.  

i) K ţiadosti o oslobodenie z telesnej výchovy musíš doloţiť vedeniu školy vyjadrenie lekára. 

j) K ţiadosti o oslobodenie z iného predmetu musíš predloţiť vedeniu školy oficiálne 
potvrdenie. 

 

5.2.3 Povinnosti ţiaka v škole: 
a) Komunikuj slušne, rešpektuj komunikačný jazyk anglický s učiteľmi, ktorí Ťa učia predmety 

s vyučovacím jazykom anglickým počas celého pobytu v škole. Pravidelne si kontroluj 
svoje známky aj zadané domáce úlohy na edupage. Z nepripravenosti na hodinu (aj 
z dôvodu choroby) sa ospravedlň hneď na začiatku vyučovacej hodiny, skôr ako začne 
učiteľ kontrolovať pomôcky alebo DÚ. Ak chceš niečo počas hodiny povedať alebo sa 
opýtať, prihlás sa zdvihnutím ruky, alebo počkaj, kým učiteľ dohovorí – nevyrušuj 
a nerozptyľuj počas vyučovania pozornosť svojich spoluţiakov. 

b) Dodrţuj zásady fair play počas písomiek, testov a skúšania – neodpisuj, nedaj odpísať, 
nenašepkávaj, nepodvádzaj. Počas testov, keď je v škole vypnuté zvonenie, pouţívaj 
„tichý hlas“ vo všetkých priestoroch školy. Ak učiteľ počas testu zistí, ţe opisuješ, test Ti 
vezme a na edupage ohodnotí symbolom „a“. Počas vyučovacích hodín daného predmetu 
Ti môţe kedykoľvek v priebehu 30 kalendárnych dní (pri jednohodinovej dotácii 60 
kalendárnych dní) neohlásene dať vypracovať zmenený test. Pri plagiátorstve Tvoju prácu 
ohodnotí na edupage symbolom „a“ a Ty budeš musieť do 5 kalendárnych dní odovzdať 
Tebou vypracované zadanie, ktoré však nenahradí pôvodnú známku. 
Opisovanie alebo plagiátorstvo je povaţované za priestupok 2. stupňa, Tvoji rodičia budú 
pozvaní do školy a spoločne sa dohodnete na krokoch, ktorými predídeš opakovaniu tejto 
situácie. 

c) V škole buď upravený a oblečený v čistej a kompletnej uniforme spĺňajúcej štandardy 
uvedené v tomto dokumente. Nos účes primeraný veku – vlasy v svojej prirodzenej farbe 
maj upravené, nechty maj ostrihané do dĺţky maximálne po koniec bruška na prste.  
Dievčatá majú dovolené jemné náušnice (prepichovacie) v maximálnom počte 4 na 
spodnom ušnom laloku, nevýrazný lak na nechty telovej farby alebo gélové nechty 
nevýraznej telovej farby a jemný make-up. 
Ţuvanie ţuvačky, konzumácia jedla a zdraviu škodlivých návykových látok počas 
vyučovania, ţivot ohrozujúce predmety a zvieratá sú v škole zakázané. V rámci úpravy 
Tvojho zovňajšku sú zakázané dlhé nechty, viditeľné tetovanie, piercing a výrazný make-
up. Buď proaktívny v prípadoch, keď uvaţuješ o zmene svojho vzhľadu a radšej vopred 
poţiadaj komisiu o vyjadrenie sa k tomu, či je Tvoj zámer v súlade so štandardami 
uvedenými v tomto dokumente. Ak tak neurobíš a do školy prídeš upravený alebo odetý 
tak, ţe nebude jednoduché určiť, či Tvoj vzhľad alebo oblečenie spĺňa štandardy, Tvoj 
vzhľad a oblečenie posúdi komisia, ktorá zasadne v deň, kedy nebolo moţné určiť, či je 
Tvoj vzhľad v súlade s pravidlami vnútorného poriadku školy. Ak komisia zaujme 
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stanovisko, ţe si vedome porušil štandardy na vzhľad a oblečenie, triedny učiteľ bude 
okamţite kontaktovať Tvojich rodičov a oznámi im, ţe si vylúčený z vyučovania a Tvoja 
absencia v tento deň bude povaţovaná za jednu neospravedlnenú hodinu s povinnosťou 
dopísať si všetky testy, ktoré boli na tento deň oznámené – učiteľ Ti môţe kedykoľvek 
počas vyučovacích hodín daného predmetu v priebehu 30 kalendárnych dní (pri 
jednohodinovej dotácii 60 kalendárnych dní) neohlásene dať vypracovať zmenený test; 
termíny skúšania nebudú vopred oznámené. 

d) Prezúvaj sa do dostatočne pevnej a zdravotne nezávadnej obuvi počas celého pobytu 
v interiéri budovy školy, aj počas popoludňajšieho vyučovania. Prezuj sa do vychádzkovej 
obuvi vţdy, keď ideš von na prechádzku alebo, keď počas vyučovania opúšťaš interiér 
školy. Na hodiny telesnej výchovy sa prezúvaj do športovej obuvi určenej na hodiny 
telesnej výchovy a prezleč sa do čistého telocvičného úboru. Ak nemáš športovú obuv 
výlučne na hodiny TV alebo telocvičný úbor, nebudeš mať povolené zúčastniť sa 
športových aktivít a učiteľ zaznačí do IŢK Tvoj priestupok. 

e) Mobil maj počas vyučovania a počas školských akcií vypnutý alebo v tichom reţime 
a odloţený v taške. Mobil pouţi, iba ak súrne potrebuješ kontaktovať rodičov – urob tak 
iba cez niektorú z prestávok a potom mobil odloţ späť do tašky. Ak mobil pouţiješ počas 
vyučovacej hodiny, bude Ti skonfiškovaný a odovzdaný rodičovi po vyučovaní. iPAD 
pouţívaj počas vyučovacích hodín iba na pokyn učiteľa, počas prestávok iba na 
opakovanie si učiva z Tvojich poznámok alebo učebnice. Ak iPAD nepouţívaš, vypni si ho 
a odloţ do tašky. Digitálne záznamy v priestoroch školy vyhotovuj iba so súhlasom učiteľa, 
z dôvodov ochrany osobných údajov nezverejňuj školské fotografie a digitálne záznamy na 
svojich profiloch na sociálnych sieťach. 

f) Po skončení vyučovania daj triedu do poriadku, vyloţ stoličky na lavice a vyprázdni úloţný 
košík v lavici, pozbieraj odpadky, utri tabuľu a pozatváraj okná. Z triedy do šatne 
odchádzaj aţ na pokyn vyučujúceho. Správaj sa pozorne k ţivotnému prostrediu: separuj 
odpad, propaguj túto myšlienku aj medzi spoluţiakmi a všetkými zamestnancami školy. 

g) Podpíš si učebnice a všetky veci, ktoré si nosíš do školy, uľahčí nám to rýchle nájdenie 
majiteľa v prípadoch, keď sa presúvame do iných učební, alebo premiestňujeme lavice 
počas školských akcií. S učebnicami a učebnými pomôckami zaobchádzaj hospodárne, 
šetri majetok školy – školský počítač, interaktívnu tabuľu, iné školské prístroje a majetok 
spoluţiakov pouţívaj iba so súhlasom vyučujúceho, resp. majiteľa. Nenos do školy cenné 
veci. 

h) Bezodkladne oznamuj:  
- vyučujúcemu kaţdý, aj drobný úraz alebo zdravotnú indispozíciu 
- triednemu učiteľovi akúkoľvek zmenu bydliska a adresy rodičov, čísla telefónu 

zákonných zástupcov aj ošetrujúcich lekárov (oznamuj včas, najneskôr do 10 
kalendárnych dní). Informácie určené rodičom doručuj neodkladne. 

- triednemu učiteľovi poškodenie majetku školy z nedbanlivosti, stratu učebnice, 
poškodenie alebo stratu zapoţičaného majetku (napr. iPAD) a na vlastné náklady 
nahraď stratený/poškodený kus novým, alebo uhraď škole hodnotu 
poškodenej/stratenej veci. 

i) Na školských akciách sa riaď pokynmi učiteľa. Počas vyučovania, exkurzií, brigád, výletov 
a pod. sa na Teba vzťahujú školské predpisy v plnom rozsahu. Na tieto akcie si povinný 
dostaviť sa na miesto určenia načas, spoločne so skupinou odísť a vrátiť sa. V prípade 
samostatného odchodu z akcie musíš odovzdať učiteľovi ţiadanku podpísanú zákonným 
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zástupcom. 
 
 

5.3  Pochvala a motivácia 
 

5.3.1 Ústna pochvala učiteľom predmetu  

Ústnu pochvalu udeľuje učiteľ predmetu za obdobie kaţdého štvrťroka: 

x za aktivitu na hodinách, 
x za aktívne učenie spoluţiakov, pomoc ostatným spoluţiakom v rámci predmetu. 

 

5.3.2 Ústna pochvala triednym učiteľom  

Ústnu pochvalu udeľuje triedny učiteľ za obdobie kaţdého štvrťroka za: 

x mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy ţiaka v rámci triedy za obdobie štvrťroka, 
x úspešnú prácu ţiaka nad rámec povinností v prospech kolektívu, 
x aktívnu účasť ţiaka na súťaţiach, olympiádach triedneho alebo školského kola, 

školských akciách a projektoch 
x získanie bronzového certifikátu v motivačnom systéme. 

 

5.3.3 Písomná pochvala triednym učiteľom 

Písomnú pochvalu triednym učiteľom navrhuje triedny učiteľ a schvaľuje pedagogická rada 
školy za obdobie kaţdého štvrťroka za: 

x mimoriadny výkon v určitej oblasti v rámci ročníka, 
x reprezentáciu školy na obvodnom alebo okresnom kole súťaţe (úspešný riešiteľ bez 

umiestnenia) 
x získanie strieborného certifikátu v motivačnom systéme. 

 
Na konci polroka navrhuje triedny učiteľ písomnú pochvalu aj za: 

x príkladné správanie (t.j. za najviac jednu poznámku váhy 0 alebo 1 za obdobie 
prvého polroka; resp. za najviac dve poznámky váhy 0 alebo 1 na konci školského 
roka), 

x výborný prospech (t.j. prospech s priemerom od 1,2 do 1,5), 
x najviac desať ospravedlnených vymeškaných hodín (podľa individuálneho posúdenia 

triedneho učiteľa), 
x výrazné zlepšenie prospechu na konci školského roka oproti polroku. 
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5.3.4 Písomná pochvala riaditeľom školy  

Písomnú pochvalu riaditeľom školy navrhuje triedny učiteľ a schvaľuje pedagogická rada školy 
na konci kaţdého štvrťroka ţiakovi, ktorý nemá váţne priestupky voči školskému poriadku za: 

x nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, verejné uznanie inou osobou 
alebo inštitúciou, 

x vydávanie školského časopisu, 
x mimoriadny výkon alebo príkladný čin v rámci školy, 
x aktívnu prácu v ţiackej školskej rade, Rade školy, 
x úspešnú reprezentáciu školy, t.j. umiestnenie v okresnom alebo vyššom kole súťaţe 

na poprednom mieste (zvyčajne top 3), 
x vzornú reprezentáciu školy v rámci medzinárodných projektov (individuálny alebo 

skupinový výkon), 
x získanie zlatého alebo platinového certifikátu v motivačnom systéme. 

 
Na konci polroka navrhuje triedny učiteľ písomnú pochvalu riaditeľom školy aj za: 

x vzorné správanie (t.j. za nula poznámok za obdobie prvého polroka; resp. za najviac 
jednu poznámku váhy 0 na konci školského roka), 

x výborný prospech s priemerom do 1,2; 
x nula ospravedlnených vymeškaných hodín (výnimka podľa posúdenia triedneho 

učiteľa). 

 
5.3.5 Motivačný systém BESST 
 
Svedomitým prístupom, ale aj plnením zaujímavých úloh získavaš počas roka skúsenosti, 
spoznávaš nové veci. Stretávaš sa s úlohami z rôznych oblastí – od čítania slovenskej či 
anglickej literatúry, cez písanie poviedok a básní, aktivity projektu Duke of Edinburgh aţ po 
dobrovoľnícke charitatívne aktivity, návštevy atraktívnych miest, historických a prírodných 
úkazov, či rôznych kultúrnych podujatí. Postupne získavaš body a ocenenia. 
 
Veríme, ţe ak sa naučíš usilovne a zodpovedne pristupovať k svojim povinnostiam voči škole, 
neskôr k nim budeš rovnako svedomito pristupovať aj doma, medzi kamarátmi, alebo neskôr, v 
dospelosti – v práci, vo svojej rodine. 
 
Prečo pouţívame motivačný systém? 

- aby sme Ťa motivovali k učeniu, k mimoškolským aktivitám, 
- aby sme Ťa viedli k samostatnosti, tvorivosti, iniciatívnosti, 
- aby si spolupracoval so spoluţiakmi, pracoval v tímoch, 
- aby sme Ti spestrili a obohatili výchovno-vzdelávací proces. 

 
Motivačný systém BESST je dobrovoľný, môţeš sa doň zapájať podľa vlastného záujmu. 
Skupinové akcie v rámci Motivačného systému sú povinné. Podrobné pravidlá jeho fungovania 
sú vysvetlené v samostatnom dokumente. 
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5.4 Priestupky a opatrenia na posilnenie disciplíny 

Opatrenie na posilnenie ţiackej disciplíny sa udeľujú ţiakom, ktorí závaţným spôsobom alebo 
opakovane porušujú vnútorný poriadok školy. Udeleniu opatrenia vţdy predchádza objektívne 
prešetrenie situácie a rozhovor triedneho učiteľa, koordinátora pre hodnotové vzdelávanie a 
riaditeľa školy s Tvojimi rodičmi za Tvojej prítomnosti.  

Opatrenie na posilnenie disciplíny prerokúva pedagogická rada na svojich štvrťročných 
zasadnutiach. Opatrenie je udelené podľa závaţnosti priestupkov, hierarchia sankcií za Tvoje 
priestupky nemusí byť dodrţaná. Podľa závaţnosti previnenia Ti môţe byť uloţené niektoré 
z opatrení: 

P.č. Udelené výchovné 
opatrenie Druh, popis výchovného opatrenia 

1. Zápis do edupage 

Priestupky 1. alebo 2. stupňa a rozhovor učiteľa predmetu so žiakom, s cieľom vysvetliť si 
priestupok a zodpovedne pristúpiť k spôsobu nápravy: nájsť spôsob, činnosť alebo aktivitu, 
ktorou žiak predíde opakovaniu priestupku v budúcnosti. Priestupky 0. stupňa sa nezapisujú, 
ale rozhovor učiteľa so žiakom sa realizuje. 

2.  
Udelenie 

neospravedlnenej 
hodiny 

Udeľuje triedny učiteľ (aj na podnet ostatných vyučujúcich) za vylúčenie z vyučovania z dôvodu 
nekompletnej uniformy na jeden deň, za svojvoľné nezúčastnenie sa povinnej školskej akcie vo 
vyučovacom alebo mimovyučovacom čase, za opakované neospravedlnené meškania na 
vyučovaciu hodinu, ktorých celkový čas dosiahol 45 minút, za 3-krát neprinesenie si úboru na 
hodinu telesnej výchovy. O každej neospravedlnenej hodine udelenej z dôvodov opakovaného 
porušovania VPŠ triedny učiteľ informuje riaditeľa školy a preukázateľným spôsobom 
informuje aj zákonného zástupcu (email s potvrdením prijatia rodičom, alebo osobné 
stretnutie, z ktorého je spísaná zápisnica a podpísaná triednym učiteľom aj rodičom) 

3. 
Napomenutie 

triednym učiteľom 
(ústne) 

Navrhuje ho triedny učiteľ (aj na podnet ostatných vyučujúcich) po informovaní riaditeľa školy 
a následne po prerokovaní na Pedagogickej rade za vedomé opakovanie takých priestupkov 0. 
alebo 1. stupňa, ktoré boli v minulosti prerokované so žiakom a zákonným zástupcom, alebo za 
3 neospravedlnené hodiny. 

4. Pokarhanie triednym 
učiteľom (písomné) 

Navrhuje ho triedny učiteľ (aj na podnet ostatných vyučujúcich) po informovaní riaditeľa školy 
a následne po prerokovaní na Pedagogickej rade za vedomé opakovanie priestupkov 1. stupňa, 
ak ani po predchádzajúcom opatrení nedošlo k náprave, za priestupky 2. stupňa, za 4 až 7 
neospravedlnených hodín.  

5. Pokarhanie riaditeľom 
školy (písomné) 

Navrhuje ho triedny učiteľ (aj na podnet ostatných vyučujúcich) po informovaní riaditeľa školy 
a následne po prerokovaní na Pedagogickej rade za vedome opakované priestupky 2. stupňa, 
ak ani po predchádzajúcom opatrení nedošlo k náprave, za priestupky 3. stupňa, za 8 až 15 
neospravedlnených hodín. 

6.  Znížená známka zo 
správania na stupeň 2 

Navrhuje ju triedny učiteľ (aj na podnet ostatných vyučujúcich) po informovaní riaditeľa školy 
a následne po prerokovaní na Pedagogickej rade za závažné porušenie VPŠ, za viac ako 15 
neospravedlnených hodín. 

7. Vypovedanie zmluvy 
o vzdelávaní Navrhuje ho riaditeľ školy po prerokovaní so zriaďovateľom školy. 

Pri posudzovaní príčin neospravedlnenej dochádzky do školy sa bude prihliadať aj na Tvoje 
celkové správanie a predchádzajúce porušovania vnútorného poriadku školy. Pokarhanie od 
triedneho učiteľa, ako aj iné opatrenia ti môţu byť udelené aj za menej ako dve 
neospravedlnené hodiny v prípade zistených ďalších priestupkov voči VPŠ rôzneho stupňa. 
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STUPEŇ TYP PORUŠENIA VNÚTORNÉHO PORIADKU ŠKOLY (VPŠ) ZÁPIS PORUŠENIA VPŠ 
 0

. s
tu

pe
ň 

 

- žiak nemá domácu úlohu alebo neodovzdal projekt do 5 dní od 
„m“  

- žiak nemá pomôcky na hodinu a nemôže pracovať na hodine, 
- žiak vedome mešká na vyučovaciu hodinu 
- žiak si neplní povinnosti týždenníkov 
- žiak narúša vyučovací proces svojím správaním (verbálnym, 

neverbálnym, žuvaním žuvačky, ignorovaním pozdravenia) - 
situácia bude prediskutovaná triednym učiteľom 

- žiak nesplnil kroky, na ktorých sa dohodol s učiteľom s cieľom 
predchádzať opakovaniu porušovanie VPŠ 
 

- priestupok 0. stupňa sa nezapisuje, 
výnimkou je použitie symbolu „m“ 
v IŽK na edupage ak žiak nemá 
domácu úlohu 
 

1.
 st

up
eň

 

- žiak slovne napáda spolužiakov, posmieva sa im, 
- žiak nie je odetý v kompletnej uniforme, prezutý a upravený 

v súlade so štandardami školy 
- žiak nemá mobil vypnutý alebo v tichom režime uložený v taške, 

výnimka použiť mobil iba na súrne kontaktovanie rodičov počas 
prestávky 

- žiak používa iPAD cez prestávku na hranie hier a prezeranie 
stránok, ktoré nesúvisia s vyučovacím procesom 

- žiak svojvoľne používa iPAD počas vyučovacej hodiny 
- žiak mešká na prvú vyučovaciu hodinu menej ako 15 minút bez 

ospravedlnenia rodičom 
- žiak sa po skončení vyučovania bez súhlasu učiteľa pohybuje 

v škole a v areáli školy 
- nerozvážne opakovanie priestupkov 0. stupňa bez snahy 

predchádzať im svojím konaním 
 

- vyučujúci urobí záznam  do IŽK 
(symbol                 ) až keď zváži, že 
osobný rozhovor so žiakom už nie je 
účinný pri odstraňovaní návyku 
žiaka opakovane porušovať VPŠ 

 

2.
 st

up
eň

 

- žiak odvráva učiteľovi, zamestnancovi školy, vulgárne sa 
vyjadruje, dehonestuje meno školy, ignoruje pokyny a osobnosť 
učiteľa alebo zamestnanca školy, nerešpektuje pravidlá správania 
sa na vyučovaní cez hodiny, prestávky a počas školských 
a mimoškolských akcií 

- žiak napáda spolužiakov (fyzicky alebo psychicky), úmyselne 
poškodzuje majetok školy,  

- žiak sa svojvoľne, bez ospravedlnenia rodičom, nezúčastňuje 
povinnej školskej alebo mimoškolskej akcie 

- žiak opisuje, podvádza pri testoch,  
- plagiátorstvo 
- žiak mešká na vyučovanie viac ako 15 minút bez ospravedlnenia 

rodičom (za meškanie učiteľ udelí 1 neospravedlnenú hodinu) 
- nerozvážne opakovanie priestupkov 1. stupňa alebo vedomé 

opakovanie priestupkov 0. stupňa 
 
 
 

 

- vyučujúci ihneď urobí záznam do 
IŽK (symbol                )  
 

-  triedny učiteľ má pohovor so 
žiakom a zároveň bezodkladne  
informuje vedenie školy 

 

 

3.
 st

up
eň

 

- žiak zanedbáva povinnú školskú dochádzku (dosiahol 8 
neospravedlnených hodín) 

- žiak šikanuje a vydiera spolužiakov 
- žiak úmyselne závažne ublížil na zdraví  
- žiak požil alkohol, cigarety, omamné látky, drogy 
- žiak závažne porušuje Vnútorný poriadok školy 
- žiak svojvoľne opustil budovu a areál školy v čase vyučovania 
- opakovanie priestupkov 2. stupňa 
 
 
 
 

- vyučujúci ihneď urobí záznam  do 
IŽK (symbol                 )  
 

- triedny učiteľ má pohovor so 
žiakom a zároveň bezodkladne 
informuje vedenie školy 
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RIEŠENIE PORUŠENIA VPŠ 
udelenie sankcie resp. ich kombinácia 
- ústne napomenutie a vysvetlenie priestupku vyučujúcim, pri priestupkoch súvisiacich s neplnením si povinností je 

žiak povinný mať na nasledujúcej hodine svoje povinnosti splnené. 

 
 
 
 
 
 
 
- okamžité ústne napomenutie žiaka vyučujúcim a vysvetlenie priestupku (počas vyučovacej hodiny, hneď po 

skončení hodiny, alebo po skončení vyučovania) a upratovanie alebo iná zmysluplná činnosť žiaka po vyučovaní na 
5 – 10 minút 

Ak žiak porušil VPŠ v súvislosti s mobilným telefónom alebo iPADom, učiteľ mobilný telefón alebo iPAD odoberie, 
kontaktuje triedneho učiteľa aj vedenie školy. Triedny učiteľ kontaktuje rodičov, rodič si mobil alebo iPAD 
vyzdvihne po skončení vyučovania. 

Ak žiak porušil VPŠ v súvislosti s úpravou zovňajšku alebo nekompletnou uniformou, triedny učiteľ kontaktuje 
rodičov, že žiak je vylúčený z vyučovania na jeden deň a informuje rodičov o dôsledkoch v prípade opakovania 
priestupku. Absencia žiaka je evidovaná ako 1 neospravedlnená hodina, žiak bude neohlásene všetky skúšania 
a písomky absolvovať počas vyučovacích hodín daného predmetu kedykoľvek v priebehu 30 kalendárnych dní (60 
kalendárnych dní ak je jednohodinová dotácia predmetu). V nerozhodných situáciách vzhľad žiaka vzhľadom 
k štandardom na úpravu žiaka posúdi komisia, ktorej záver je konečný. 

- okamžité ústne napomenutie žiaka vyučujúcim a vysvetlenie priestupku (počas vyučovacej hodiny, hneď po 
skončení hodiny, alebo po skončení vyučovania) a upratovanie alebo iná zmysluplná činnosť žiaka po vyučovaní 
na 10 – 45 minút navrhnutá a oddozorovaná vyučujúcim – nutné vopred telefonicky informovať rodičov 

- triedny učiteľ pozve rodičov na pohovor u riaditeľky školy, počas ktorého sa rodičia, žiak, triedny učiteľ dohodnú 
na preventívnych krokoch na zlepšenie správania 

- podľa závažnosti priestupku písomné pokarhanie triednym učiteľom 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- ústne napomenutie žiaka vyučujúcim a vysvetlenie priestupku, okamžité riešenie s vedením školy, následne 
telefonát domov, osobná konzultácia s rodičmi za prítomnosti žiaka, triedneho učiteľa, riaditeľa školy a 
individuálne riešenie priestupku, ktoré môže viesť k: 

x písomnému pokarhaniu riaditeľom školy,  
x zníženej známke zo správania,  
x ďalším výchovným opatreniam, až po vylúčenie zo školy. 
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6. Hodnotenie 
 
6.1 Ţiaci sú počas školského roka hodnotení percentami, na vysvedčení sú hodnotení 
 známkou, resp. stupňom absolvoval.  

Stupnica hodnotenia – platí pre všetky ročníky, percentá zaokrúhľujeme na celé čísla:  
Percentuálne hodnotenie, známka 
bilingválna trieda     medzinárodná trieda 

 
100% - 90%   1   100% -95 %  A*, 94% - 90% A 
 
89%   - 75%   2   89% - 83%   B 

 
74%   - 55%   3   82% - 72%   C 

 
54%   - 35%   4   70% - 58%   D 

 
        56% - 43%   E 

 
34%   - 0%   5   41 % - 0%     F 

 
 

 
Pre určenie výslednej známky na vysvedčení vyuţívame váţený priemer, t.j. fakt, ţe 
známky nie sú navzájom rovnocenné, ale majú svoju váhu a dôleţitosť.  

  
Pri hodnotení akademických predmetov 

- najmenšiu váhu (dôleţitosť) majú známky za aktivitu, domáce úlohy, krátke 
písomky do 10 minút, doplňovačky,  

- vyššiu váhu (dôleţitosť) majú známky z ústnych odpovedí, tematických 
písomných prác, projektov,  

- najvyššiu váhu (dôleţitosť) majú známky za štvrťročné, resp. cambridgeské 
testy, slohové práce.  

6.2 Všetky opravené písomky (okrem štvrťročných testov) dá učiteľ ţiakom domov. Ak chce 
rodič konzultovať hodnotenie písomky s vyučujúcim, rodič je povinný písomku priniesť do 
školy ku konzultácii. 

6.3 Kaţdé skúšanie alebo testovanie majú ţiaci oznámené vopred, okrem krátkych písomiek 
na testovanie slovnej zásoby. Učiteľ oznamuje ţiakom skúšanie alebo testovanie  

- váhy 1 najneskôr 1 kalendárny deň vopred (napr. utorňajší test oznámi 
v pondelok) 

- váhy 2 najneskôr 3 kalendárne dni vopred (napr. test vo štvrtok oznámi 
v pondelok) 

- váhy 3 a viac najneskôr 6 kalendárnych dní vopred (napr. pondelňajší test 
oznámi predchádzajúci pondelok) 
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6.4 Ţiak má moţnosť si trikrát za školský rok opraviť známku z písomnej alebo ústnej 
skúšky. Na opravu známky vyuţíva voucher, ktorý kaţdý ţiak dostane na začiatku 
školského roka. Voucher na opravu známky si uplatňuje v polroku, v ktorom známku 
dostal – s učiteľom si dohodne preskúšanie tak, aby bolo preskúšanie uskutočnené 
najneskôr dva dni pred klasifikačnou poradou. Opravená známka nahrádza pôvodnú 
známku. 

6.5  Ţiak, ktorý chýba na vyučovaní počas písomky alebo neodovzdal načas projekt alebo 
domácu úlohu, môţe mať v internetovej ţiackej kniţke zápis od učiteľa  

-   „m“   (missing – ţiak neodovzdal projekt alebo hodnotené zadanie načas, do 5 
pracovných dní musí ţiak iniciatívne projekt alebo zadanie odovzdať 
na ohodnotenie; pouţíva sa iba pri dôleţitých projektoch 
a zadaniach, z predmetu za týţdeň môţe ţiak získať maximálne 
jedno „m“. Ak ţiak projekt do 5 pracovných dní neodovzdá, je to 
priestupok voči VPŠ, učiteľ sa spolu so ţiakom dohodnú na krokoch, 
ktorými ţiak predíde opakovaniu priestupku v budúcnosti. 

-   „a“    (absent – ţiak nebol prítomný na skúšaní a učiteľ vyţaduje skúšku. Je na  
ţiakovi, aby si do 5 pracovných dní po návrate ţiaka do školy dohodli 
náhradný termín skúšania. Ak si ţiak náhradný termín nedohodne, 
učiteľ má právo vyskúšať ţiaka neohlásene kedykoľvek počas 
vyučovacej hodiny tohto predmetu v priebehu 30 kalendárnych dní, 
v prípade predmetu s jednohodinovou dotáciou kedykoľvek počas 
vyučovacej hodiny tohto predmetu v priebehu 60 kalendárnych dní 
bez uplatnenia pravidla písania maximálne 2 testov váhy 2 za deň 
alebo jedného testu váhy 3 za deň) 

-   „-“     (ţiak nebol prítomný na skúšaní, učiteľ nevyţaduje skúšku. Znak „-“ má  
informačný charakter o skúšaní ostatných ţiakov z daného 
predmetu.) 

6.6 Počas dňa, kedy ţiaci píšu test váhy 3, nesmú byť skúšaní a ani inak hodnotení 
z ostatných predmetov. Za jeden deň môţu ţiaci písať maximálne dva testy váhy 2, 
s učiteľom sa však môţu vzájomne dohodnúť aj na písaní viac ako dvoch testov váhy 2. 

6.7 Hodnotenie ţiakov sa realizuje v súlade s Metodickým pokynom MŠVVaŠ č. 21/2011 na 
hodnotenie a klasifikáciu ţiakov stredných škôl. Konkrétne podmienky hodnotenia 
v jednotlivých predmetoch sú prístupné rodičom a ţiakom na webovej stránke školy. 

6.8  Podmienkou postupu ţiaka tretieho ročníka SBG BESST do štvrtého ročníka je úspešné 
ukončenie tretieho ročníka a absolvovanie aspoň 2 medzinárodných skúšok úrovne 
IGCSE (povinne z predmetov matematika a anglický jazyk, ostatné predmety si ţiak 
môţe zvoliť ľubovoľne) s hodnotením A, B, C, D, alebo E podľa cambridgeskej stupnice 
pre IGCSE.  
Podmienkou prestupu ţiaka po ukončení tretieho ročníka do triedy s medzinárodným 
programom je úspešné absolvovanie aspoň 2 medzinárodných skúšok úrovne IGCSE 
s hodnotením stupňom D alebo lepším. Ţiak má moţnosť prestúpiť z triedy 
s medzinárodným programom do bilingválnej vetvy v štvrtom ročníku najneskôr k 15.11. 

6.9 Hodnotenie prospechu a správania sa uvádza v IŢK, ktorá slúţi tieţ na zápis pochvál a 
porušení Vnútorného poriadku školy, komunikáciu o aktivitách školy a oznamy rodičom. 

6.10 Škola vzdeláva v dvoch jazykoch, v slovenskom a v anglickom. Pri prestupe ţiakov do 
našej školy zohľadňujeme, či sa prestupom ţiaka zmenil vyučovací jazyk, v ktorom sa 
ţiak vzdeláva na škole BESST. Ak sa vyučovací jazyk zmenil, k ţiakovi pristupujeme 
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individuálne a na základe ţiadosti rodiča vypracovávame pre ţiaka individuálny učebný 
plán (ďalej IUP). 

 

7. Školská uniformaVšetci ţiaci musia navštevovať školu oblečení v kompletnej 
školskej uniforme tak, aby zahaľovala spodnú bielizeň ţiaka.  

a) Počas roka sa pouţívajú 2 typy uniforiem (beţná a slávnostná). Ţiaci sú povinní nosiť 
školské uniformy na vyučovaní, do civilného oblečenia sa môţu prezliecť 5 minút pred 
odchodom zo školy alebo do uniformy do 5 minút po príchode do školy v priestore pri 
šatni, do triedy vstupujú vţdy plne odetí v školskej uniforme. Počas chladných dní môţu 
pod uniformovými tričkami nosiť biele alebo čierne nátelníky, alebo nátelníky vo farbe 
uniformového trička. Uniforma je povinná pri špecifických akciách, ktoré budú vopred 
ohlásené. Slávnostnú uniformu ţiaci nosia v prvý a v posledný deň školy, v deň 
polročného vysvedčenia, v deň písania medzinárodných skúšok úrovne AS alebo A level, 
maturít, na slávnostné školské akcie (večierky, podujatia pre rodičov, DOD, ...). V prípade, 
ţe škola bude vyţadovať oblečenie ţiaka do slávnostnej uniformy na iné slávnostné 
príleţitosti, bude to ţiakom vţdy včas oznámené.  

b) Časti školskej uniformy sú: 
x polokošeľa s krátkym rukávom (sivá, modrá biela) 
x viazanka (červeno-modrá, rifľová) 
x nohavice bez záplat a dier (jednoliate – akéhokoľvek odtieňu v modrej, šedej, 

alebo čiernej farbe, môţu byť aj elegantné rifle) 
x sukňa (jednoliata –akéhokoľvek odtieňu v modrej, šedej, alebo čiernej farbe, dĺţka 

minimálne do pol stehien, môţe byť aj jednoliata rifľová) 
x krátke elegantné nohavice bez záplat a dier (jednoliate – akéhokoľvek odtieňu v 

modrej, šedej, alebo čiernej frabe, dĺţka minimálne do pol stehien, môţu byť aj 
rifľové) 

x blúzka/košeľa s golierom a s rukávom ľubovoľnej dĺţky (biela, nepriesvitná) 
x sveter (tmavomodrý) 
x mikina (tmavomodrá) 
x sako (tmavomodré, dobrovoľná časť uniformy)  
x odznak 

Doplnky k školskej uniforme:  

x pančuchy, ponoţky alebo podkolienky (jednofarebné, bez vzorov, vo farbe sukne, 
biele alebo telové)  

c) Jednotlivé časti sa dajú zakúpiť buď v škole alebo samostatne (rodič zabezpečí ich 
zakúpenie mimo školy), viď nasledujúcu tabuľku: 
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Časti 
uniformy  

Určené pre Typ uniformy Zakúpiť 
dievčatá chlapcov Beţná slávnostná v škole samostatne 

polokošeľa ANO ANO ANO NIE ANO NIE 
Viazanka ANO ANO NIE ANO ANO NIE 
Blúzka ANO NIE ANO ANO NIE ANO 
košeľa  NIE ANO ANO ANO NIE ANO 
Sukňa ANO NIE ANO ANO ANO ANO 
Nohavice ANO ANO ANO ANO NIE ANO 
Sveter ANO ANO ANO NIE ANO NIE 
flees mikina ANO ANO ANO NIE ANO NIE 
mikina na 
zips 

ANO ANO ANO NIE ANO NIE 

Mikina na 
zips 100% 
bavlna 

ANO ANO ANO NIE ANO NIE 

sako  ANO ANO NIE dobrovoľn
é 

NIE ANO 

Odznak ANO ANO ANO ANO ANO NIE 
  

d) Cenník uniforiem je zverejnený na www.besst.sk. 
e) Školskú uniformu ako i ďalšie oblečenie je nutné podpísať, aby ich bolo moţné pri nájdení 

priradiť majiteľovi. 
f) Ţiak v nekompletnej školskej uniforme bude po posúdení komisiou vylúčený z vyučovania 

a bude mať neospravedlnenú hodinu. 
7.8 V prípade horúceho počasia sa ţiaci riadia predpoveďou najvyššej dennej teploty pre 

Trnavu podľa školou odsúhlasenej aplikácie WEATHER . Ak aplikácia ukazuje v čase 
od 18:00 do 8:00 nasledujúceho dňa predpoveď počasia 26°C alebo viac, ţiaci môţu na 
nasledujúci deň prísť do školy oblečení v leţérne elegantnom letnom oblečení ľubovoľnej 
farby, bez módnych záplat a imitácií dier a nepriehľadného materiálu, s dĺţkou minimálne 
do pol stehien, ktoré zahaľuje ich spodnú bielizeň, brucho aj spodnú časť chrbta. 

7.9 Jeden deň v mesiaci (zvyčajne posledný deň v mesiaci; škola tento dátum vopred oznámi) 
majú ţiaci povolený deň bez uniforiem. V tento deň môţu ţiaci prísť do školy v leţérnom 
oblečení ľubovoľnej farby a materiálu, s dĺţkou aspoň do pol stehien a zahaľujúcom 
brucho, spodnú časť chrbta aj spodnú bielizeň, ktoré môţe mať aj modernejší charakter 
(môţe mať módne záplaty a imitácie dier, traky). 

 

7. Stravovanie 
 
7.1 Škola poskytuje ţiakom kvalitné stravovanie. Strava sa vydáva v jedálni v budove 

základnej školy. Okrem obeda škola poskytuje i čerstvú ovocnú šťavu, desiatu a olovrant 
pre prihlásených ţiakov. 

a) Pri obede ţiaci dodrţiavajú zásady stolovania a pokyny dozor konajúcich učiteľov. Po 
skonzumovaní jedla odstránia zo stola prípadné nečistoty a uvedú stôl na opätovné 
pouţitie. 
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b) Nestravujúci sa ţiaci trávia čas obeda s ostatnými ţiakmi v školskej jedálni. Rodičom je 
vstup do jedálne na základe hygienických predpisov povolený iba pre prípad vyzdvihnutia 
si neodhlásenej stravy. 

c) Čas podávania stravy: 
x ovocná šťava                 09:15 hod. 
x desiata                        10:05 hod. 
x obed                                  13:40 hod. 
x olovrant                        14:55 hod.  

 
d) Odhlasovanie a prihlasovanie na stravu je moţné len elektronickým spôsobom 

prostredníctvom stránky edupage. 
x Stravu je moţné odhlásiť alebo opätovne prihlásiť najneskôr do 7:30 v daný deň. 
x Za odhlasovanie zo stravy zodpovedá rodič/zákonný zástupca dieťaťa. Výnimkou 

sú školské výlety a iné akcie školy, kedy ţiakov zo stravy odhlasuje za akciu 
zodpovedajúci učiteľ. 

x V prípade, ak rodič dieťa neodhlási zo stravy včas, je v tento deň moţné odobrať 
stravu do obedára v čase od 11:30 do 13:00 hod. 

 

8. Školský autobus 
 
a) Ak si rodič ţelá, aby jeho dieťa vyuţívalo školský autobus, uzatvorí so školou zmluvu o 

zabezpečení dopravy dieťaťa školským autobusom. Škola poskytuje dopravu školským 
autobusom do školy v meste Trnava (iba ráno). Škola tieţ poskytuje moţnosť dopravy 
ţiakov z Piešťan do Trnavy a späť. Túto pravidelnú prepravu ţiakov zabezpečuje 
vybraný dopravca. Škola túto sluţbu zabezpečí v prípade dostatočného záujmu.  

b) Ţiaci, ktorí vyuţívajú školský autobus sa riadia stanoveným harmonogramom príchodov 
a odchodov autobusu na jednotlivých zastávkach.  

c) V prípade, ţe ţiak vyuţívajúci školský autobus pravidelne nepôjde do školy školským 
autobusom, je rodič povinný oznámiť túto skutočnosť vopred vodičovi autobusu. 
Telefónny kontakt na vodiča školského autobusu je: p. Solár – 0907/430586 (resp. 
aktualizovaný na web stránke).  

d) Počas jazdy školským autobusom sú všetci účastníci povinní dodrţiavať pravidlá cestnej 
premávky, sú pripútaní bezpečnostným pásom, nerušia vodiča a svojím správaním 
neohrozujú bezpečnosť seba i ostatných. V prípade, ţe ţiak nebude dodrţiavať pravidlá 
správania sa v autobuse, nebude môcť vyuţívať túto sluţbu.  

e) Ak ţiak nie je na zastávke, vodič telefonuje na uvedené čísla rodičov a po troch 
minútach odchádza. Opakované meškanie môţe viesť k tomu, ţe nebude poskytnutá 
táto sluţba.  
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9. Parkovanie 
Rodičom odporúčame parkovať v areáli školy vo vyhradených priestoroch, aby v priestore cesty 
pred školou nevznikali dopravné zápchy. Zároveň rodičom odporúčame, aby neparkovali na 
ţltej čiare na ceste, ale aby vyuţili moţnosť zastavenia na prerušovanej ţltej čiare pred školou, 
kde môţu na chvíľu zastaviť, aby dieťa z vozidla vystúpilo. Takýto spôsob vykladania detí 
z vozidla značne urýchli a odľahčí premávku a parkovanie na zadnom parkovisku školy. 
 
Upozorňujeme rodičov, aby si zamykali svoje autá a nenechávali cenné veci v aute na 
viditeľnom mieste. 
 

 

10. Platby 
11.1 Školné 
 

Ročné školné vo výške 4 200 eur pozostáva z troch rovnakých splátok za tri obdobia daného 
školského roka.  
 
Splátka za kaţdé obdobie je 1 400 eur. Jednotlivé splátky je rodič povinný uhradiť na číslo účtu 
SK 52 7500 0000 0040 1984 3428 a to do 15.09., 15.01., 15.05. príslušného školského roka.  
 
Pri všetkých úhradách uvádzajte ako variabilný symbol ID ţiaka, do špecifického symbolu 
obdobie a rok, ktorého sa splátka týka (napr. 012017). Do poznámky je potrebné uviesť účel 
platby a meno ţiaka (napr. školné, Kováč). 

 

11.2 Školská strava 
 

Strava sa uhrádza v troch splátkach za tri obdobia na číslo účtu SK 56 7500 0000 0040 1427 
5265 do 15.09., 15.01., 15.05. príslušného školského roka.  
 
Do variabilného symbolu uvádzajte vţdy ID ţiaka, do špecifického symbolu obdobie a rok, 
ktorého sa splátka týka (napr. 012017). Do poznámky je potrebné uviesť účel platby a meno 
ţiaka (napr. strava, Kováč). 
 
Platby na jednotlivé obdobia sú paušálne platby. Za jeden mesiac sa ráta s odberom stravných 
jednotiek v počte 20 (dní). Zúčtovanie za školské stravovanie sa realizuje v dvoch termínoch 
podľa skutočného počtu objednanej stravy. Termíny vyúčtovania sú 31.12. a 30.6. Zúčtovanie 
sa realizuje vrátením preplatku na účet rodiča. 
 
Jednotkové ceny stravy sú: 

x obed    2,35 eur  
x ovocná šťava  0,50 eur  
x desiata   0,45 eur  
x olovrant   0,35 eur  

 
Platby za jednotlivé obdobia sa tak vypočítajú nasledovne: 
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1. obdobie (9 – 12/2017) [ 20x2,35 (obed) + 20x0,45 (desiata) + 20x0,35 (olovrant) + 
20x0,50 (ovocná šťava) ] x 4 (počet mesiacov) 

2. obdobie (1 – 3/2018) [ 20x2,35 (obed) + 20x0,45 (desiata) + 20x0,35 (olovrant) + 20x0,50 
(ovocná šťava) ] x 3 (počet mesiacov) 

3. obdobie (4 – 6/2018) [ 20x2,35 (obed) + 20x0,45 (desiata) + 20x0,35 (olovrant) + 20x0,50 
(ovocná šťava) ] x 3 (počet mesiacov). 

 

11.3 Školské výlety, exkurzie 
 

Záväznou prihláškou na školskú akciu sa rodič zaväzuje uhradiť poplatok uvedený v prihláške. 
Ak sa zo zdravotných alebo osobných dôvodov akcie nemôţeš zúčastniť, poplatok (alebo jeho 
alikvotná časť) bude Tvojim rodičom vrátený iba vtedy, ak sa týmto nezvýši poplatok za akciu 
pre ţiakov, ktorí sa akcie zúčastnia a príslušná organizácia preplatok škole vráti.  
 

11.4 Školský autobus 
 

Školský autobus sa uhrádza v troch splátkach za tri obdobia na číslo účtu SK 52 7500 0000 
0040 1984 3428 do 15.09., 15.01., 15.05. príslušného školského roka. 
 
Do variabilného symbolu uvádzajte vţdy ID ţiaka, do špecifického symbolu obdobie a rok, 
ktorého sa splátka týka (napr. 012018). Do poznámky je potrebné uviesť účel platby a meno 
ţiaka (napr. autobus, Kováč). 
 
Alikvotná časť poplatku za autobus sa vracia, ak autobus nejde viac ako raz za mesiac (ak 
nejde dva razy, vracia sa poplatok za jeden deň). Cena ranného rozvozu v rámci Trnavy je 200 
eur / 1. obdobie, 150 eur / 2. obdobie, 150 eur / 3. obdobie.  
Cena ranného a poobedňajšieho rozvozu autobusom medzi Piešťanmi a Trnavou je stanovená 
na základe záujmu a obsadenia kapacity autobusu. 
 

11.5 Ostatné platby 
x Nenávratný registračný poplatok vo výške 150 eur sú rodičia povinní uhradiť najneskôr 

do 14 dní od podpisu Zmluvy na účet školy SK5275000000004019843428. Registračný 
poplatok sa platí iba raz za celé štúdium na školách zriadených zriaďovateľom BESST, 
s.r.o. 

x Poplatok za učebné materiály 95 eur sa uhrádza do 15.09. Tento poplatok pokrýva 
náklady na pracovné zošity, zošity a poplatok za zapoţičanie anglických učebníc, alebo 
ich elektronických vydaní. 

x Poplatok za medzinárodné Cambridgeské skúšky (v treťom, štvrtom a piatom ročníku) je 
kaţdoročne aktualizovaný k 1. septembru na webovej stránke školy. Cenník vychádza 
z cien za Cambridgeské medzinárodné skúšky uvedených v dokumente „Fees list for 
 European Euro Zone“, ktorý University of Cambridge International Examinations 
kaţdoročne aktualizuje.  
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Ţiaci sú povinní absolvovať Cambridgeské medzinárodné skúšky 
- z predmetu Mathematics IGCSE a English IGCSE v treťom ročníku 
- z troch predmetov úrovne AS level v štvrtom ročníku, a troch predmetov 

úrovne A2 level v piatom ročníku, pokiaľ študujú v triede 
s medzinárodným programom. 

- Pozn.: Ţiaci v triede s medzinárodným programom môţu absolvovať v piatom 
ročníku aj skúšky A Level, s vynechaním úrovne AS level v štvrtom ročníku 
(Schematicky: AS level + A2 level = A level) 
 
 

12.  Záverečné ustanovenia 
Tento Vnútorný poriadok je zverejnený na webovom sídle školy, v prípade nejasností ho 
vykladá pedagogická rada, resp. riaditeľka školy.  
Vnútorný poriadok školy bol schválený na pedagogickej rade dňa 03.09.2018 s účinnosťou od 
03.9.2018.  
Vnútorný poriadok školy je moţné podľa potreby dopĺňať, meniť a upravovať len po prerokovaní 
v pedagogickej rade a so súhlasom riaditeľky školy.  
 
Trnava  
03. 09. 2018 
 
                                                                                                  Mgr. Ľubica Srnáková 
                                                                                                         riaditeľka školy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Stručný prehľad kontaktov, platieb a účtov 
Kontakty: 
 
Riaditeľka školy  Mgr. Ľubica Srnáková srnakova@besst.sk  0905 460 413 
Asistentka riaditeľky Ing. Jana Repčíková repcikova@besst.sk 0905 460 413 
Manaţérka   Ing. Anna Reháková rehakova.a@besst.sk 0917 147 931 
Ekonómka   Ing. Eva Štefunková stefunkova@besst.sk 0917 600 848 
Recepcia   Zuzana Komošová  recepcia@besst.sk  0908 299 018 
Školská jedáleň  Erika Hudáková  strava@besst.sk  0917 953 282 
 
Platby:   

Druh platby Číslo účtu Splatnosť  
1.obdobie 

Splatnosť 
2.obdobie 

Splatnosť  
3.obdobie 

Školné  SK5275000000004019843428 15.09. 15.01. 15.05. 
Ućebnice a zošity SK5275000000004019843428 15.09. - - 
Školský autobus  SK5275000000004019843428 15.09. 15.01. 15.05. 
Školská strava  SK5675000000004014275265 15.09. 15.01. 15.05. 

 


