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PREDSLOV RIADITEĽKY ŠKOLY

Keď sa stanete súčasťou BISB, 
privíta Vás srdečná a priateľská 
komunita našich študentov, 
rodičov a zamestnancov viac 
ako 40 národností. Želáme si, 
aby rodičia zohrávali významnú 
úlohu pri aktivitách a podpore 
našej školy a spoločne s našou 
komunitou Vám pomôžeme užiť 
si najviac z toho, čo Bratislava 
ponúka. Partnerstvo s rodičmi je 
základom úspechu celého nášho 
úsilia.

Cieľom tejto príručky je 
poskytnúť referencie rodičom 
žiakov BISB. Zároveň vymedziť 
etické princípy a postupy na 
zabezpečenie efektívneho 
vzdelávania. Jednou zo silných 
stránok britského spôsobu 
medzinárodného vzdelávania 
je zohľadnenie všetkých 
aspektov morálneho, fyzického, 
emočného, estetického, 
sociálneho a akademického 
rozvoja študentov s ohľadom 
na osobné vlastnosti každého 
jednotlivca. V BISB sa nám 
ho darí dosiahnuť pomocou 
vynikajúceho vyučovacieho 

procesu a s podporou našich 
triednych učiteľov, zástupcov 
jednotlivých ročníkov, 
pastoračného manažmentu, 
kariérového a univerzitného 
poradcu a výchovného poradcu. 
Triedni učitelia sú vždy prvým 
kontaktom pre rodičov a 
zdrojom informácií a pomoci pri 
riešení školských záležitostí.

Sme hrdí na našu komunitu, 
ktorú spája spoločný cieľ - 
poskytovanie vzdelávania a 
výchovy študentov BISB. Silná 
komunita vytvára podmienky 
pre úspešné vzdelávanie 
každého jednotlivca. Komunitu 
tvoríme my všetci. Náš etický 
kódex vymedzuje spôsob 
správania sa v rámci komunity 
a tiež spoločné hodnoty 
dôsledne uplatňované všetkými. 
Táto príručka plní významnú 
úlohu pri budovaní našej 
školskej komunity. Obsahuje 
odporúčania a informácie 
týkajúce sa každodenného 
života školy a podujatí, ktoré sú 
základom našej „DNA“.

Príručka pre rodičov nemôže 
byť nikdy komplexná a 
nemala by byť ani nemenným 
dokumentom. Ak máte 
akékoľvek otázky, neváhajte 
kontaktovať člena Združenia 
rodičov a učiteľov alebo 
triedneho učiteľa Vášho dieťaťa. 
Rovnako, ak máte nejaké návrhy 
na zlepšenie tejto príručky, s 
potešením ich uvítame.

Karen Eastwood
riaditeľka
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ÚVOD

SIEŤ ŠKÔL NORD ANGLIA 
EDUCATION

Spoločnosť Nord Anglia 
Education otvorila Britskú 
medzinárodnú školu v Bratislave 
v septembri 1997. Nord Anglia 
Education, sieť prestížnych 
medzinárodných škôl pôsobí v 
30 krajinách sveta od Ameriky, 
Európy, Číny, juhovýchodnej 
Ázie, Indie až po Stredný 
východ. 73 našich škôl poskytuje 
vzdelanie viac ako 67 000 
študentom od materskej školy 
až po maturitu. Našou filozofiou 
je, aby naše školy, študenti, 
učitelia, zamestnanci a komunity 
boli úspešní. Inšpirujeme každé 
dieťa, ktoré navštevuje školu 
Nord Anglia Education, aby 
dosiahlo všetko, čo si zaumieni. 

Naša filozofia 
Spája nás naša filozofia, 
chceme aby naši študenti, naši 
zamestnanci a sieť našich škôl 
boli úspešní. Veríme, že: 
• neexistujú žiadne limity v tom, 

čo môže študent dosiahnuť
• kreativitou a výzvami sa 

zlepšujeme
• uprednostňujeme 

personalizované vyučovanie
• jedinečné globálne príležitosti 

zlepšujú vzdelávanie každého 
študenta.

Veríme, že byť súčasťou siete 
dáva našim školám osobitnú 
výhodu. Spoločnou prácou 
dokážeme dosiahnuť viac, ako 
dokážeme samostatne. Naše 
školy majú prístup k širokému 
spektru zdrojov a podpory, 
ktoré zvyšujú šancu na úspech. 
Našim študentom vytvárame 
aj jedinečné príležitosti, ako 
je napríklad virtuálne fórum 

Global Campus, univerzita Nord 
Anglia a spolupráca s Juilliard 
School, MIT, UNICEF a King’s 
College London. Dokonca, aj 
keď sa školské areály musia 
zatvoriť, môžeme študentov 
privítať v triede prostredníctvom 
virtuálneho vzdelávania. Naši 
vysokokvalifikovaní učitelia 
aj naďalej poskytujú Vášmu 
dieťaťu individuálne vzdelávanie 
prostredníctvom inovatívnych a 
inšpiratívnych hodín.

V spoločnosti Nord Anglia 
Education veríme, že všetci 
naši študenti môžu dosiahnuť 
čokoľvek, pre čo sa rozhodnú. 
Podporujeme ich, aby boli 
cieľavedomí, aby naplnili svoje 
sny, aby vystúpili z komfortnej 
zóny a skúsili niečo nové. 
Prebúdzame v nich zvedavosť.

Cieľavedomosť je inšpiratívna. 
Študentov podporujeme, aby 
sa v rámci učenia vždy snažili 
ísť trochu ďalej. Aby boli 
odhodlaní optimisti. Aby boli 
najlepšími, akými môžu byť. 
A v neposlednom rade, aby 
im záležalo na zdokonaľovaní 
malých vecí, a tým menili svet k 
lepšiemu. Cieľavedomosť môže 
človeka doviezť kamkoľvek, má 
transformačný charakter. Je 
tým, čo umožňuje výnimočným 
veciam stať sa skutočnými. 
Avšak je len iskrou. Vyžaduje si 
vášeň, odhodlanie a oddanosť, 
aby sa mimoriadne veci stali 
skutočnosťou. Tvorivosť a 
inovácia; nezlomnosť, odvaha 
a sebadôvera sú tiež potrebné. 
Všetko toto tvorí profil študenta 
(© IBO 2003).

A preto naši vynikajúci učitelia 
uplatňujú individuálny prístup 
pri výchove každého študenta. 
Staviame na silných osobných 
stránkach a zanietenosti 
študenta. Do každej hodiny 
vkladáme nové výzvy a aktivity, 
pri ktorých môžu študenti 
neustále rásť a napredovať. 
Ponúkame jedinečné zážitky, 
ktoré otvárajú nové možnosti. 
Umožňujeme našim študentom 
dosiahnuť všetko, čo si len 
dokážu predstaviť, a to na 
akademickej, spoločenskej a 
osobnej úrovni vo všetkých 
školách našej spoločnosti.

Toto je prístup spoločnosti Nord 
Anglia Education.
 
 

BRITSKÁ MEDZINÁRODNÁ 
ŠKOLA V BRATISLAVE 
(BISB)

Britská medzinárodná škola 
je jedinou školou v Bratislave 
s vynikajúcimi akademickými 
výsledkami a jedinečným 
programom osobnostného 
rozvoja každého študenta s 
najvyššou kvalitou vzdelávania 
v globálnom prostredí. Naša 
škola poskytuje vzdelávanie 
pre deti vo veku od 3 do 18 
rokov. Študenti pochádzajú 
z viac než 40 rôznych krajín a 
hovoria rôznymi materinskými 
jazykmi. Ako medzinárodná 
škola si ceníme individualitu a 
učíme našich študentov nielen 
pochopiť rozdiely, ale aj nájsť 
spoločné rysy jednotlivých 
národov vo svete. Napriek 
vyzdvihovaniu individuality 
sa v škole hovorí po anglicky, 
a to nielen s učiteľmi, ale 
aj so spolužiakmi rovnakej 
národnosti.

Náš vzdelávací program po 9. 
ročník vychádza z anglických 
národných osnov (English 
National Curriculum) a z 
Medzinárodných osnov pre 
základné školy (International 
Primary Curriculum (IPC)). 
Keďže sme si vedomí toho, že 
naši študenti prichádzajú z 
rôznych školských systémov 
a prinášajú si so sebou pestré 
vzdelávacie a kultúrne zázemie, 
prispôsobujeme učebné osnovy 
tak, aby vyhovovali potrebám 
našich medzinárodných 
študentov. V 10. a 11. ročníku 
študenti študujú predmety 

programu Cambridgeskej 
univerzity v Anglicku, známeho 
ako IGCSE (International 
General Certificate of Secondary 
Education). IGCSE program je 
dvojročný a vyžaduje si značný 
rozsah vedomostí všetkých 
vybraných predmetov. V máji 
a júni v 11. ročníku, zvyčajne 
vo veku 16 rokov, študenti v 
škole absolvujú Cambridgeskú 
skúšku. Vyplnené písomné testy 
sa posielajú späť do Cambridge 
na oznámkovanie. Výsledky 
sú zverejnené v auguste a 
vysvedčenia dostávajú študenti 
v októbri. Tým študentom, ktorí 
dosiahnu požadovanú úroveň, 
je udelený Cambridgeský IGCSE 
diplom. V 12. a 13. ročníku 
študenti absolvujú diplomový 
program medzinárodnej 
maturity IB (International 
Baccalaureate Diploma 
Programme). Ide o dvojročný 
študijný program ukončený 
udelením diplomu IB v júli. 

Tento diplom je vstupenkou 
pri prijímaní na univerzity na 
celom svete. Stovky univerzít na 
celom svete vrátane univerzít 
v Oxforde, Cambridge, New 
Yorku, Bostone, Yale a Harvarde 
prijímajú študentov jednotlivých 
študijných odborov na základe 
výsledkov ich IB diplomu.



Nová vízia školy
Jasná vízia školy je potrebná 

pre školskú komunitu, aby 
získala smer a cieľ. Nasledujúce 

vyjadrenie presne vystihuje 
podstatu toho, o čo sa všetci v 

BISB snažíme.

Žijeme vo svete plnom inovácií, 
ktoré sú nevyhnutné na zaistenie 
prosperujúcej spoločnosti. Budú 
to práve naši študenti, ktorí 
budú riešiť reálne existenčné 
problémy počas svojho života a k 
tomu potrebujú myslenie, ktoré 
im umožní prichádzať s novými 
nápadmi. To znamená, že musíme 
našich študentov naučiť, ako 
spolupracovať pri tvorbe inovácií a 
podeliť sa o ne s našou komunitou. 
Chceme, aby naši študenti 
„inovovali spoločne“.

V našej priateľskej a otvorenej 
komunike radi zdieľame a 
prezentujeme našich študentov. 
Ich vynikajúce úspechy v 
akademickej oblasti, umení, či 
športe sú inšpiráciu pre ostatných 
spolužiakov. Oslava úspechu v 
komunite je dôležitá preto, aby 
si študenti uvedomili, aký vplyv 
môže mať ich vynaložené úsilie 
na ostatných. V každej škole Nord 
Anglia vytvárame atmosféru, kde 
sú vítané všetky nápady; kde sa 

študenti učia spolu s učiteľmi a kde 
dosahujeme ambiciózne výsledky 
v rámci celej komunity. Základné 
motto spoločnosti Nord Anglia 
“Be Ambitious” (Buď ambiciózny) 
ovplyvňuje všetko, čo robíme, 
od  vedenia škôlkarov pri učení 
sa prvých slov až po dosahovanie 
vynikajúcich výsledkov v IB.

Pevne veríme, že vízia našej školy 
nás povedie k tomu, aby sme 
hľadeli do budúcnosti, inšpirovali 
ostatných a kládli si ambiciózne 
ciele, predovšetkým pokiaľ ide o 
poskytovane najlepších príležitostí 
pre našich študentov.

Spoločne inovovať, inšpirovať ostatných, byť ambicióznymi.



P R Í R U Č KA  P R E  R O D I ČOV  GYMNÁZIUM  2 0 2 1 / 2 0 2 2.10 .11

Všetci študenti a rodičia sú povinní dodržiavať všetky platné a účinné školské pravidlá 
a nariadenia uvedené v Príručke pre rodičov, v Prevádzkovom poriadku školy,  
v Pravidlách virtuálneho vzdelávania a ďalšie pravidlá a predpisy prijaté školou, ktoré 
upravujú práva a povinnosti študenta počas jeho účasti na vzdelávaní v BISB. 

Tieto dokumenty sa nachádzajú na webovej stránke školy v časti Dôležité informácie 
pre rodičov.

THE JUILLIARD SCHOOL
V roku 2015 začala Nord Anglia 
Education spolupracovať s 
Juilliard School s cieľom zapojiť 
študentov vo veku 5 až 18 rokov 
do umeleckého vzdelávania. 
Súčasťou učebných osnov je 
spolupráca s absolventmi a 
spolupracujúcimi umelcami 
Juilliard. Program zahŕňa 
aj profesionálny rozvoj pre 
učiteľov, letnú školu a súkromné 
hodiny.

Okrem lásky k hudbe, tancu či 
divadlu spolupráca s Juilliard 
rozvíja u študentov aj kultúrnu 
gramotnosť, porozumenie 
a zručnosti pre život, ako sú 
kritické myslenie, tvorivosť, 
komplexné riešenie problémov, 
riadenie ľudí a vyjednávacie 
zručnosti.

MIT (MASSACHUSETTS 
INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY)
V septembri 2018 sme 
začali spolupracovať 
s Massachusettským 
technologickým inštitútom v tzv. 
STEAM predmetoch pre žiakov 
a študentov vo veku 5 až 18 
rokov. Táto spolupráca rozvíja 
nové prístupy k implemtovaniu 
vedy, technológií, inžinierstva, 
výtvarného umenia a 
matematiky do našej a ďalších 
73 Nord Anglia škôl vo svete. 

Predmety, ktoré sa učíme v 
škole, nám nemusia poskytnúť 
potrebné vedomosti a zručnosti 
v neustále sa meniacom 
prostredí. Najväčšie objavy 
nášho storočia existujú na 
priereze týchto predmetov. 
Základom spolupráce s MIT je 
ich filozofia „Mens et Manus“, 
myseľ a ruky, ktorá nabáda na 
praktický prístup k riešeniu 
problémov. Študentov budú 

vzdelávať priamo lektori a 
študenti MIT. Učitelia STEAM 
predmetov tiež budú mať 
možnosť rozvíjať svoje 
profesionálne zručnosti na 
workshopoch a školeniach 
so zamestnancami MIT, 
organizovanými MIT múzeom.

UNICEF
Organizácia spojených národov 
identifikovala 17 udržateľných 
rozvojových cieľov (globálne 
ciele), aby transformovali náš 
svet a umožnili lepšiu budúcnosť 
pre našu planétu a každého, 
kto na nej žije. Študenti BISB 
budú zviditeľnovať tieto ciele aj 
prostredníctvom navrhovania 
praktických riešení na ich 
dosiahnutie v našej komunite.

COLLABORATIONS

ŠKOLSKÉ PRAVIDLÁ A NARIADENIA
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PROFIL IB ŠTUDENTA*

Sme zvedaví, neustále 
sa snažíme rozvíjať svoje 
schopnosti. Vieme sa učiť 
samostatne, ale aj spolu s 

inými. Učíme sa s nadšením 
nielen v škole a radosť z učenia 

v nás pretrváva po celý život.

Veľmi si vážime našu vlastnú 
kultúru a históriu, rovnako ako 

hodnoty a tradície druhých. 
Počúvame a rešpektujeme 
rôzne názory a učíme sa na 
základe našich skúseností.

Rozvíjame sa, neustále 
sa snažíme porozumieť a 
prehlbovať vedomosti a 

znalosti v rôznych  odboroch. 
Zaoberáme sa otázkami a 

nápadmi, ktoré majú lokálny i 
globálny význam.

Prejavujeme empatiu, súcit a 
rešpekt. Cítime sa zaviazaní 
pomáhať a konáme tak, aby 

sme dosiahli pozitívnu zmenu 
v životoch druhých a vo svete 

okolo nás.

Kriticky a tvorivo myslíme, 
analyzujeme a konáme 
zodpovedne pri riešení 

zložitých problémov. 
Trénujeme iniciatívu pri 

preberaní opodstatnených, 
etických rozhodnutí.

Nebojíme sa pristupovať k 
neznámym situáciám s rozvahou 

a odhodlaním; pracujeme 
samostatne a v skupinách 
a snažíme sa prichádzať s 

originálnymi myšlienkami, 
novými nápadmi a inovatívnymi 

stratégiami. Sme vynaliezaví 
a otvorení novým výzvam či 

zmenám.

Vyjadrujeme sa sebavedome 
a tvorivo vo viac ako 

jednom jazyku a mnohými 
spôsobmi. Efektívne navzájom 

spolupracujeme, starostlivo 
načúvame názorom iných 

jednotlivcov a skupín.

Vieme, že je dôležité dodržiavať 
vyváženosť v každom aspeke 

nášho života – duševnom, 
telesnom i emocionálnom, 

aby sme mohli viesť zdravý a 
vyrovnaný život. Uvedomujeme 
si našu previazanosť s ostatnými 

ľudmi a so svetom, v ktorom 
žijeme.

Konáme čestne a úprimne, so 
silným zmyslom pre poctivosť 

a spravodlivosť; s ohľadom 
na dôstojnosť a práva ľudí na 
celom svete. Sme zodpovední 
za svoje skutky a ich následky.

Starostlivo vnímame svet 
a naše vlastné myšlienky a 

skúsenosti. Pracujeme na tom, 
aby sme lepšie porozumeli 

našim silným aj slabým 
stránkam a na základe toho 
môžeme lepšie rozvíjať naše 
vedomosti a našu osobnosť. 

OTVORENÍ STAROSTLIVÍ ODVÁŽNI VYROVNANÍ HĹBAVÍ

Povzbudzujeme ich, aby boli cieľavedomí.
Ísť si za svojimi snami.
Vykročiť mimo svoje komfortné zóny a    
vyskúšať niečo nové.
Podnecujeme ich zvedavosť.
Byť ambiciózny je inšpiratívne.

Povzbudzujeme našich študentov, aby sa 
posúvali vpred.
Byť neúprosne optimistický.
Aby boli najlepší, akí môžu byť.
A okrem toho urobiť svet lepším.

ZVEDAVÍ UVEDOMELÍ MYSLITELIA KOMUNIKÁTORI ZÁSADOVÍ

* © IBO 2003

Čo to znamená pre Vaše dieťa?
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Školský rok sa začína koncom 
augusta a končí koncom júna. 
Školský rok je rozdelený na 
trimestre. Termíny prázdnin 
korešpondujú so sviatkami 
a dňami pracovného pokoja 
pri zachovaní kontinuálneho 
vzdelávania počas školského 
roka. Školský kalendár nájdete 
aj na webovej stránke školy:

https://img.
nordangliaeducation.
com/resources/europe/_
filecache/542/240/69441-term-
dates-2021-2022-1.pdf

Prosíme Vás, aby ste 
rešpektovali dni školského 
vyučovania a rodinné dovolenky 
si plánovali výlučne počas 

prázdnin. Neprítomnosť Vášho 
dieťaťa počas vyučovania 
narušuje jeho vzdelávanie. 
Dni bezprostredne pred a 
po prázdninách sú súčasťou 
plánovaných učebných osnov 
a účasť na nich je dôležitá. Ak 
máte vážny dôvod na absenciu 
Vášho dieťaťa počas školského 
vyučovania, písomne požiadajte 
o súhlas riaditeľa gymnázia.

 Stupeň
(Key Stage) Ročník Vek študenta k 1.9. 

pri nástupe do školy
Vek študenta k 31.8. 
pri odchode zo školy

Dátum narodenia 
študenta

3 

7. 11 12 1.9.2009 - 31.8.2010

8. 12 13 1.9.2008 - 31.8.2009

9. 13 14 1.9.2007 - 31.8.2008

4
(IGCSE)

10. 14 15 1.9.2006 - 31.8.2007

11. 15 16 1.9.2005 - 31.8.2006

5
(IB1) 12. 16 17 1.9.2004 - 31.8.2005

5
(IB2) 13. 17 18 1.9.2003 - 31.8.2004

PRVÝ TRIMESTER 
Streda 25. augusta Uvítací deň pre nových študentov

Štvrtok 26. augusta Začiatok trimestra o 8:05
Streda 1. septembra Štátny sviatok

Streda 15. septembra Štátny sviatok
Pondelok 25. októbra až utorok 2. novembra Trimestrálne prázdniny

Pondelok 1. novembra Štátny sviatok
Streda 17. novembra Štátny sviatok
Piatok 17. decembra Koniec trimestra

DRUHÝ TRIMESTER
Pondelok 10. januára Začiatok trimestra o 8:05

Pondelok 28. februára až piatok 4. marca Trimestrálne prázdniny
Utorok 12. apríla Koniec trimestra

TRETÍ TRIMESTER
Streda 20. apríla Začiatok trimestra o 8:05

Štvrtok 26. mája až piatok 27. mája Trimestrálne prázdniny
Piatok 24. júna Koniec trimestra

https://img.nordangliaeducation.com/resources/europe/_filecache/542/240/69441-term-dates-2021-2022-1
https://img.nordangliaeducation.com/resources/europe/_filecache/542/240/69441-term-dates-2021-2022-1
https://img.nordangliaeducation.com/resources/europe/_filecache/542/240/69441-term-dates-2021-2022-1
https://img.nordangliaeducation.com/resources/europe/_filecache/542/240/69441-term-dates-2021-2022-1
https://img.nordangliaeducation.com/resources/europe/_filecache/542/240/69441-term-dates-2021-2022-1
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ŠKOLSKÝ DEŇ NA GYMNÁZIU

Všetky triedy majú svoj rozvrh 
a jeho kópiu majú k dispozícii 
aj rodičia. Vyučovanie prebieha 
podľa rozvrhu v dvojtýždňových 
cykloch, preto je dôležité, aby 
mal každý študent pripravené 
správne knihy a materiály podľa 
rozvrhu na príslušný týždeň. 
Striedavé týždne sú označené 
A a B a budú zreteľne označené 
aj v škole. Školský rok začína 
týždňom A.

Registrácia s triednym učiteľom 
začína o 08:05, po nej začína 

prvá hodina o 08:20. Vyučovanie 
prebieha od pondelka do stredy 
v čase 08:05 - 15:45 a vo štvrtok 
a piatok do 14:45. Hodiny 
trvajú 60 minút, s niekoľkými 
dvojhodinovkami. 30-minútová 
desiatová prestávka je o 10:15. 
Obed je v čase 12:45 - 13:45.

Vstup do budovy Oaks (budova 
na Pekníkovej pre 7. až 13. 
ročník) je cez bezpečnostnú 
bránu pri parkovisku, nie cez 
kanceláriu školy (Front Office). 
Študenti musia prísť ráno do 

08:05. Študenti, ktorí prídu do 
školy neskôr ako o 08:05 cez 
bránu pri parkovisku, musia 
zaregistrovať svoj neskorý 
príchod v kancelárii školy alebo 
u svojho triedneho učiteľa.

Ak chcete vstúpiť do priestorov 
BISB, nezabudnite vždy nosiť 
karty rodičov.

Pondelok až streda Štvrtok a piatok Trvanie Poznámky

Príchod 07:45-08:05 07:45-08:05 --
Príchod do kmeňovej 

triedy do 08:05 
(zvonenie)

Registrácia 08:05-08:20 08:05-08:20 15 min Zaznamenaný neskorý 
príchod od 08:06 

Príchod po 
8:15 sa musí 
zaregistrovať 

v kancelárii školy

1. hodina 08:20-09:15 08:20-09:15 55 min Zvonenie o 09:15 

2. hodina 09:15-10:15 09:15-10:15 60 min Zvonenie o 10:15 

Prestávka 10:15-10:45 10:15-10:45 30 min Koniec prestávky 
o 10:45 (zvonenie)

3. hodina 10:45-11:45 10:45-11:45 60 min Zvonenie o 11:45 

4. hodina 11:45-12:45 11:45-12:45 60 min Zvonenie o 12:45 

Obed 12:45-13:45 12:45-13:45 60 min Koniec obeda o 13:45 
(zvonenie)

5. hodina 13:45-14:45 13:45-14:45 60 min Zvonenie o 14:45 

6. hodina 14:45-15:45 60 min Zvonenie o 15:45 
(zvonenie)

DOCHVÍĽNOSŤ A DOCHÁDZKA

Študenti by mali byť na 
registrácii hneď ráno do 8:05.

Študentov, ktorí nebudú na 
registrácii do 8:06, označíme ako 
chýbajúcich.

Študentom, ktorí prídu do 
školy medzi 8:06 až 8:15, označí 
triedny učiteľ „neskorý príchod“.

Študenti, ktorí prídu do školy PO 
UKONČENÍ REGISTRÁCIE (8:15) 
ráno, MUSIA SVOJ PRÍCHOD 
HLÁSIŤ NAJPRV V KANCELÁRII 
ŠKOLY, AŽ POTOM ÍSŤ DO SVOJEJ 
TRIEDY. 

Od všetkých študentov 
očakávame pravidelnú 
dochádzku na hodiny a včasný 
príchod do školy. Neprítomnosť 
alebo nedochvíľnosť negatívne 
ovplyvňujú schopnosť študenta 
efektívne sa učiť. Vynechávanie 
alebo meškanie na hodinu 
môže ovplyvniť jeho schopnosť 
napredovať. (Výskum ukázal, 
že 10%-ná absencia môže mať 
dopad na štúdijné výsledky 
študenta až do výšky jednej celej 
známky na IGCSE). 

Najlepšie miesto pre študenta 
počas školského dňa je 
prirodzene škola. Ak študent nie 
je v škole, musíme poznať dôvod 
jeho absencie. Preto žiadame 
rodičov, aby zatelefonovali do 
školy ráno v prvý deň absencie a 
vysvetlili jej dôvod. 

Vyžadujeme od rodičov, aby 
neplánovali rodinné dovolenky 
alebo iné aktivity počas 
vyučovania. Nevyhnutné 
absencie je potrebné oznámiť 
škole čo najskôr.

Je zodpovednosťou študenta 
doučiť sa zameškané učivo z 
dôvodu neprítomnosti v škole, 
vrátane školských výletov. Ak 
študent počas neprítomnosti 
zamešká dôležité úlohy, nie je 
jednoduché dobrať si ich aj kvôli 
charakteru úlohy (napríklad 
praktické cvičenia). 

Zadania, požadované 
externými skúšajúcimi z IGCSE 
a IB Diplomu, sa nedajú ľahko 
dobrať. Môže sa stať, že študenti 
nebudú hodnotení známkou na 
konci týchto programov. 

V prípade, že študent 
vymešká viac ako tri dni aj pri 
ospravedlnenej absencii, rodičia 
musia informovať triedneho 
učiteľa. Očakávame, že študent 
prevezme zodpovednosť a 
vyžiada si od úlohy, ktoré môže 
urobiť ešte pred návratom do 
školy. Triedny učiteľ mu s tým 
môže pomocť. Po absencii dlhšej 
ako tri dni je  študent povinný 
priniesť potvrdenie od lekára.

V súlade so slovenskou 
legislatívou máme povinnosť 
zaznamenávať dochádzku 
všetkých študentov povinnej 
školskej dochádzky vrátane 
IB študentov, aby sme sa 
uistili, že diplomy sú udelené 
len tým študentom, ktorí 
absolvovali požadovaný počet 
vyučovacích hodín. Bezdôvodné 
alebo prílišné vymeškávanie 
budeme posudzovať v súlade s 
Pravidlami správania sa (BISB 
Code of Conduct).
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SPOLOČNOU PRÁCOU K DOSIAHNUTIU 
ÚSPECHU
Je nevyhnutné, aby študenti, 
rodičia a učitelia spolupracovali 
na zabezpečení optimálnej 
práce všetkých študentov. 
Máme komplexný časový rozvrh, 
ktorý poskytuje informácie o 
výkonnosti a navrhovaných 
vylepšeniach, ako aj oslavu 
úspechu komunikačných bodov 
počas celého roka.

Prechádzame k formátu 
kvalitatívnych správ bohatých 
na údaje, ktorý je v spojení 
s osobnými stretnutiami 
študentov a rodičov receptom 
na úspech. Rodičia žiakov 7. až 
9. ročníka budú mať prístup k 
známkam podľa našej stupnice 
A, I, D, B prostredníctvom 
rodičovského portálu na 
Firefly. Známky z jednotlivých 
predmetov budú uverejňované 
v pravidelných intervaloch v 
závislosti od počtu hodín, ktoré 
daný predmet má. K dispozícii 
bude aj správa o prístupe k 
učeniu (ATL) a podrobnejšia 
správa s viacerými dátami. 
Študenti 10. až 13. ročníka 
dostanú krátke správy, ktoré 
obsahujú známku a skóre ATL. 
Dostanú tiež podrobnú správu 
s ďalšími údajmi alebo tradičnú 
dlhú správu.

Na začiatku školského roka sa 
stanoví cieľ Konferencií rodičov 
a učiteľov (SPTC). V 2 trimestri 
sa stanoví ďalší cieľ SPTC a 
konečný, rozšírený cieľ SPTC sa 
stanoví v 3. trimestri na základe 
podrobnejšieho pohľadu na 
výkon.

Preferujeme, aby naše 
konferencie boli trojstranné: 
rodič, učiteľ a študent. V 
školskom roku sa pravidelne 
konajú konferencie študent-
učiteľ-rodič, na ktorých 
je priestor diskutovať s 
predmetovými učiteľmi  o 
individuálnom pokroku 
študentov. Konferencie sú len 
po predchádzajúcej dohode a 
je možné ich rezervovať online 
prostredníctvom rodičovského 
portálu CHQ. Rodičia dostanú 
informácie e -mailom s návodom 
na prihlásenie.

Kedykoľvek v priebehu roka, 
ak majú učitelia alebo rodičia 
obavy z výkonu študenta, je 
dôležité to včas komunikovať 
s rodičmi aj študentami. 
S jednotlivými učiteľmi sa 

môžete skontaktovať e -mailom 
zaslaním správy na adresu 
office@bisb.sk alebo na e 
-mailovú adresu učiteľa v škole 
(pozri sekciu Zamestnanci na 
konci tejto príručky). Nečakajte 
na plánovanú konferenciu, 
ak ide o urgentnú záležitosť 
a dohodnite si stretnutie s 
učiteľom čo najskôr.

Správy a konferencie študent-
učiteľ-rodič budú prebiehať 
podľa dátumov uvedených v 
tabuľke 1.

Ročník Udalosť Dátum

7. ročník Zaradenie do SPTC a privítanie 30. september
ATL správa 15. december

Nastavenie cieľa SPTC 27. január
Správa a rozšírený SPTC 2. máj

8. ročník Nastavenie cieľa SPTC 12. október
ATL správa 15. december

Vývoj cieľa SPTC 27. január
Správa a rozšírený SPTC 10. máj

9. ročník Nastavenie cieľa SPTC 20. október
ATL správa 2. december

Dlhá správa 28. január
Prehľad o programe IGCSE 8. február

Vývoj cieľa SPTC 27. apríl

10. ročník Nastavenie cieľa SPTC 7. október
Krátka správa 9. december
Krátka správa 11. marec

Vývoj cieľa SPTC 15. marec
Správa a rozšírený SPTC 9. jún

11. ročník Dlhá správa 12. november
Nastavenie cieľa SPTC 2. december

Hodnotenie Mock skúšky 10. február
Zhodnotenie Mock testu SPTC 17. február

Stretnutie ohľadom IB programu 23. február

12. ročník Nastavenie cieľa SPTC 7. október
Krátka správa 9. december
Krátka správa 11. marec

Vývoj cieľa SPTC 15. marec
Správa a rozšírený SPTC 2. jún

13. ročník Dlhá správa 12 November
Nastavenie cieľa SPTC 2 December

Hodnotenie Mock skúšky 10 February
Zhodnotenie Mock testu SPTC 17 February
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DOMÁCE ÚLOHY VÝCHOVNÝ PORADCA

PODPORA VZDELÁVANIA – 
HODNOTENIE ŠTUDENTA

Domáce úlohy dostávajú študenti gymnázia podľa 
požiadaviek z jednotlivých predmetov, napr. časté 
krátke úlohy sú ideálne na upevňovanie učiva 
v matematike; projekty trvajúce dlhšie časové 
obdobie (cca 2 týždne) sú vhodnejšie napríklad pri 
geografii. 

Zaviedli sme rozvrh domácich úloh na 2 týždne, 
aby sme zabezpečili primerané rozvrhnutie. Je 
dôležité, aby si študenti robili úlohy priebežne, 
neodkladali si ich na poslednú chvíľu a vyhli sa 
tak nahromadeniu práce. Učitelia 7. – 9. ročníka 

(Key Stage 3) pravidelne kontrolujú domáce úlohy 
s cieľom naučiť študentov byť zodpovednými za 
organizáciu svojej práce. 

Každý študent dostáva plánovač a majú prístup 
k online plánovaču na FireFly, kde si môže 
poznačiť zadanie úloh s termínmi. Učitelia budú 
zadávať domácu úlohu na Firefly v KS3 a 4. Ak 
si študent nesplní úlohu, učiteľ to zapíše do 
plánovača. Opakované nesplnenie úloh si vyžiada 
disciplinárne konanie.

Našou výchovnou poradkyňou je pani Hanulíková 
(Natalia.Hanulikova@bisb.sk). Je to kvalifikovaná 
a skúsená školská psychologička, ktorá poskytne 
odbornú pomoc študentom, ktorí majú problémy 
doma alebo v škole. Môže ísť o podporu pri 
problémoch s kamarátmi, nízkym sebavedomím, 
v prípade úmrtia v rodine či pri rozvode rodičov 
a pod. Pri posudzovaní a práci so študentom, 
ktorý trpí poruchou učenia, pani Hanulíková 
úzko spolupracuje aj s tímom podpory pri 
vzdelávaní. Študenti môžu výchovnú poradkyňu 
navštíviť sami; rodičia a učitelia ju môžu vyhľadať, 
ak majú nejaké obavy o svoje dieťa. Rodičov 

budeme informovať, ak by malo dieťa pravidelne 
navštevovať pani Hanulíkovú, pretože rodičia sú 
aktívnou súčasťou poskytovania podpory dieťaťu.

Naším cieľom je poskytnúť 
študentom úroveň vzdelania, 
ktorá zodpovedá ich 
schopnostiam a potenciálu. 
Poruchy učenia môžu v 
niektorých prípadoch 
spomaliť napredovanie 
študenta. Študentom, ktorým 
diagnostikovali poruchu učenia, 
poskytujú školy, skúšobné 
komisie a univerzity možnosti 
preukázať ich skutočné 
schopnosti. To znamená, 
že navrhli také spôsoby 
hodnotenia, aby eliminovali 
vplyv tejto poruchy učenia. 

Žiadame rodičov, aby nás 
informovali o prípadnej 
predchádzajúcej podpore vo 
vzdelávaní svojho dieťaťa, aby 
sme aj my mohli pokračovať v 
poskytovaní patričnej pomoci. 

V prípade, že spozorujete u 
svojho dieťaťa neočakávané 
problémy so štúdiom, informujte 
triedneho učiteľa alebo učiteľa 
problémového predmetu. 
Pozrieme sa na tento problém 
bližšie a navrhneme, v prípade 
potreby, ďalší postup. 

Súčasťou pravidelného 
hodnotenia je pozorovanie 
náznakov porúch učenia, 
výsledkom čoho môže byť 
bližšia spolupráca špeciálneho 
pedagóga so študentom. 
Rodičov budeme informovať 
o akejkoľvek nutnej podpore 
ich detí, prípadne o potrebe 
ďalšieho vyšetrenia. 

Okrem porúch učenia môže 
študent zaostávať z dôvodu 
častého vymeškávania v 

predchádzajúcej škole. Ak ide 
o tento prípad, prosíme, aby 
ste nás o tom informovali a 
mohli sme navrhnúť riešenia na 
dobehnutie zameškaného učiva. 
Túto informáciu potrebuje vedieť 
čo najskôr.

Podporu vzdelávania na 
gymnáziu poskytuje:

LEARNING  SUPPORT 
Ms. Pauline Mably 
Pauline.Mably@bisb.sk. 



.22 P R Í R U Č KA  P R E  R O D I ČOV  GYMNÁZIUM  2 0 2 1 / 2 0 2 2 .23

ŠKOLSKÉ POMÔCKY

Všetci študenti (7.- 13. ročník) 
musia mať nasledujúce 
pomôcky:
• vlastné písacie potreby (perá, 

ceruzky, farbičky, a pod.) 
• kresliace potreby (pravítko, 

gumu, strúhadlo, kružidlo, a 
pod.) 

Študenti 10. až 13. ročníka musia 
mať svoju grafickú kalkulačku. 
Odporúčame model TI84 Plus 
CE/CET. 

Študentom IB programu 
odporúčame, aby si do školy 
nosili aj vlastný osobný počítač 
alebo tablet. Pokyny týkajúce 
sa starostlivosti a používania 
prenosného počítača nájdete v 
časti „Prineste si svoje vlastné 
zariadenie“ (nižšie).

Každý študent KS3 a 4 dostane 
školský iPad, ktorý si môže vziať 
domov. Noví študenti dostanú 
iPad na začiatku školského 
roka a ponechajú si ho, ak budú 
pokračovať v 8. – 11. ročníku. 
Každý študent je zodpovedný 
za pridelený iPad. Každý iPad 
má vlastné púzdro, z ktorého 
ho študenti nesmú vyberať. Je 
veľmi dôležité, aby si študenti 
každý deň priniesli plne nabitý 
iPad na prácu počas vyučovania. 

Každý študent má vlastnú 
školskú e-mailovú adresu s 
prístupom na Office365. To 
im umožňuje nainštalovať si 
Microsoft Office až na piatich 
zariadeniach počas štúdia 
na BISB. Táto služba je bez 
dodatočného poplatku. Pre viac 
informácií ohľadom Office365 a 
Microsoft Office navštívte časť 
Podpora na

Firefly Resources -> IT Help -> 
Staff and Students -> IT Manuals 
-> Office365

Všetky osobné predmety 
musia byť označené menom 
študenta. Študenti by si nemali 
do školy nosiť vyššie sumy 
peňazí alebo drahé zariadenia. 
Cennosti by mali byť odložené v 
uzamykateľnej skrinke. 

VLASTNÉ ZARIADENIA 
V ŠKOLE
Študenti KS 3 a 4 dostávajú 
školský iPad. Študenti IB 
programu by si mali priniesť 
vlastné zariadenie (laptopy, 
iPady, atď.)

• BISB poskytuje bezdrôtovú 
sieť, na ktorú sa študenti môžu 
pripojiť svojimi zariadeniami.

• Študenti nemôžu pripojiť svoj 
osobný počítač k sieti káblom.

• Odporúčame používať 
vlastnú vystuženú tašku 
alebo ochranný obal pre 
každodenné bezpečné 
používanie zariadenia.

• Odporúčame študentom, aby 
sa uistili, že ich prístroje sú 
plne nabité. Študenti a/alebo 
ich rodiny sú zodpovední 
za svoje vlastné zariadenia. 
BISB nenesie zodpovednosť 
za stratu alebo odcudzenie 
týchto zariadení. Rovnako 
BISB nenesie finančnú 
zodpovednosť za poškodené, 
stratené alebo odcudzené 
osobné zariadenia alebo 
za stratu osobných údajov. 
Odporúčame si prístroje 
na vlastné náklady poistiť. 
Poistenie školy nezahŕňa tieto 
prípady.

• V prípade, že dôjde k 
pokazeniu, krádeži alebo 
poškodeniu iPadu u študentov 
KS3 a 4, škola ho dá opraviť 
alebo kúpi nový a študent 
dostane náhradný. 

• Rodičia uhradia náklady 
spojené s kúpou alebo 
opravou iPadu. Odporúčame 
si iPady pre tieto prípady 
pripoistiť.

• Študenti smú používať vlastné 
zariadenia v triedach podľa 
pokynov vyučujúceho. 

• Študenti smú používať svoje 
zariadenia počas vyučovacích 
hodín, počas prestávok, po 
vyučovaní a v knižnici (okrem 
mobilných telefónov).

• Študenti by nemali používať 
zariadenia na chodbách a v 
jedálni. 

• Študenti majú prístup k 
tlačiarenským službám 
použitím svojej ID karty.

• Študentov vyzývame, aby 
šetrili papierové zdroje v BISB 
aj doma.

• Študenti nesmú používať 
slúchadlá počas presunu po 
chodbách školy.

• Študenti musia dodržiavať 
Pokyny o prijateľnom 
používaní technológií v škole. 
Kópia týchto pravidiel sa 
náchádza na FireFly.
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ŠKOLSKÉ VÝLETY A EXKURZIE

BISB ponúka vzdelávanie 
aj prostredníctvom výletov 
a exkurzií. Školské výlety 
plánujeme tak, aby bol proces 
vyučovania čo najmenej 
rušený. Všetky výlety a 
exkurzie dôsledne zvážime a 
vyhodnotíme vopred z hľadiska 
bezpečnosti študentov.

Výlety v rámci Bratislavy, ktoré 
sa konajú počas školského 
vyučovania, oznamujeme 
v infomačnom bulletine 
(Newsletter) alebo listom 
rodičom. Školské výlety do 
iných miest alebo mimo 
hodín školského vyučovania 
si vyžadujú súhlas rodiča; 
bez neho sa študenti nemôžu 
výletu zúčastniť. Výlety, ktoré 
si vyžadujú prenocovanie a/
alebo výlety, ktoré sa konajú 
mimo školského vyučovania a/
alebo nie sú priamo spojené 
s osnovami, sú spoplatnené. 
Program týchto výletov bude 
včas oznámený. 

Vždy plánujeme školské výlety a 
vychádzky s predpokladom, že 
sa ich zúčastnia všetci študenti. 
Ak nechcete, aby sa Vaše dieťa 
výletu zúčastnilo, oznámte 
nám to vopred. Je možné, že 
alternatívne vyučovanie nebude 
prebiehať počas výletu a Vaše 
dieťa bude v tento deň zapísané 
ako chýbajúce.

Týždeň výletov zvyčajne 
organizujeme v predposlednom 
týždni letného trimestra. Cieľom 
je dať študentom príležitosť 
overiť svoje vedomosti na 
jedinečnom mieste. V júni 2019 
sme zorganizovali tieto výlety:
 Piešťany – zážitkové 

vyučovanie (7. ročník)
 Hockhar – zážitkové 

vyučovanie (8. ročník)
 Neusiedler See – plachtenie (9. 

ročník)
 Berlín – kultúra, história a 

jazyk (10. ročník)
 Ružomberok – vyučovanie v 

prírode  (12. ročník) 

Všetky vzdelávacie aktivity 
a pobyty sa môžu zmeniť 
alebo zrušiť z dôvodu zmeny 
obmedzení týkajúcich sa 
Covid-19, ktoré platia v priebehu 
akademického roka.
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MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY UNIVERSITY & CAREERS 
GUIDANCE COUNSELLOR

Počas obeda a po vyučovaní v 
čase 15:45 – 16:45 v pondelok, 
utorok, stredu a v čase 14:45 
- 15:45 vo štvrtok a piatok 
sa realizuje veľké množstvo 
mimoškolských aktivít. Okrem 
toho sa študenti môžu prihlásiť 
aj do krúžkov, ktoré prebiehajú 
mimo týchto časov vrátane 
víkendov.

Okrem toho ponúkame CAS 
aktivity raz za štrnásť dní, 
kde sa môže prihlásiť každý 
mimo svojho akademického 
študijného programu. Cieľom 
je pomôcť študentom rásť 
na osobnej úrovni, naučiť ich 
premýšľať a novým zručnostiam. 
V priebehu roka budú mať 
študenti jeden semester, ktorý 
sa bude týkať jednej z týchto 
troch tém - kreativita, aktivita a 
služba. Kreativita - je umenie, 

dráma a ďalšie zážitky, ktoré 
zahŕňajú nápadité myslenie. 
Aktivita - čokoľvek, čo 
rozhýbe študentov. Služba - 
dobrovoľníctvo a pomoc druhým 
s cieľom splniť skutočnú potrebu 
komunity.

PRÍKLADY 
MIMOŠKOLSKÝCH AKTIVÍT

ŠPORTOVÉ AKTIVITY
Ponúkame širokú škálu 
súťažných a rekreačných 
športov na rozvoj zručností 
a taktiky, ktoré umožňujú 
študentom 2. stupňa a gymnázia 
reprezentovať BISB na rôznych 
športových festivaloch a 
turnajoch počas celého 
školského roka.

SLUŽBY
Tieto krúžky poskytujú 
študentom možnosť získať 
podrobnejší prehľad o krúžkoch 
zameraných na služby, 
vrátane Medzinárodnej ceny 
(International Award) a Líderstvo 
v oblasti športu 2. úrovne.

STEAM
Krúžky zamerané na oblasť 
vedy, techniky, inžinierstva, 
umenia a matematiky. Študenti 
sa budú rozvíjať akademicky, 
spoločensky aj osobnostne. V 
ponuke sú aj ďalšie praktické 
krúžky ako Robotics, projekt 
Euler a STEAM.

ZDRAVIE A DUŠEVNÁ POHODA
Popri akademických a iných 
oblastiach, v ktorých môžu 
študenti rozvíjať svoje zručnosti, 
im tieto krúžky umožňujú 
zažiť fyzickú, emocionálnu a 
spoločenskú pohodu. Krúžky 
zahŕňajú dotykové písanie, 
vyšívanie a šach.

KULTÚRA
Krúžky, ktoré umožňujú 
študentom rozvíjať svoje 
jazykové znalosti, ako aj 
širšie znalosti o niektorých 
krajinách vrátane Španielska a 
Francúzska.

UMELECKÁ VÝCHOVA
Krúžky zamerané na rozvíjanie 
zručností prostrednícvom 
hudobných nástrojov, ako aj 
na prehlbovanie porozumenia 
rôznych hudobných žánrov, 
vrátane orchestra, jazzu a 
bubnovania. 

Výber vysokej školy a kariéry 
po ukončení štúdia na 
strednej škole môže byť pre 
študenta náročné. IB program 
pripraví študentov na ďalšie 
vzdelávanie, pretože môžu 
študovať 6 predmetov na vyššej 
a štandardnej úrovni. Vysoké 
školy oceňujú náročnosť a 
diverzitu, ktorú IB program 
ponúka. Dnes majú študenti 
na výber z mnohých odborov a 
miest na štúdium. V BISB máme 
kariérneho poradcu, ktorý im 
dokáže poradiť pri výbere tej 
správnej možnosti.

Náš kariérny poradca odpovie 
na akékoľvek otázky študentov 
o ich budúcnosti a ako tieto 
rozhodnutia vplývajú na výber 
predmetov v IB programe. 
Nikdy nie je neskoro myslieť na 
budúcnosť a je veľmi dôležité, 
ako sa rozhodnete na začiatku 
svojej kariéry, aby ste vykročili 
tým správnym smerom. 

Už na začiatku 12. ročníka 
by mali študenti uvažovať o 
svojich silných stránkach a 
preferenciách v štúdiu a urobiť 
si prieskum, na akú vysokú 
školu by chceli nastúpiť a aké 
sú požiadavky na prijatie. 
Študenti majú možnosť 
individuálnych konzultácií s 
kariérnym poradcom a raz za 
dva týždne budú mať spoločné 
hodiny venované workshopom 
a prieskumu univerzít a ich 
prijímacím kritériám. Pomôžeme 
študentom na každom kroku, 
ktorý budú musieť urobiť pred 
prihlásením sa na vysokú školu, 
ale je dôležité, aby sami študenti 
iniciovali tento proces.

Pripravujeme tiež program 
stáží pre študentov 12. a 13. 
ročníka počas letných prázdnin. 
Podrobnejšie informácie budú 
poskytnuté v letnom období.

UNIVERZITNÝ 
A KARIÉROVÝ PORADCA  
Joshua Cuttell 
(Joshua.Cuttell@bisb.sk)  



P R Í R U Č KA  P R E  R O D I ČOV  GYMNÁZIUM  2 0 2 1 / 2 0 2 2.28 .29

PRAVIDLÁ SLUŠNÉHO SPRÁVANIA 

Cieľom BISB je podporiť vysoký 
štandard správania vytvorením 
pozitívneho, bezpečného 
a podporného prostredia. 
Študenti presne vedia, čo od 
nich očakávame a použitím 
pozitívneho posilňovania si 
budujú sebadôveru a stávajú sa 
hrdými členmi BISB komunity. 
Študenti dokážu ovládať svoje 
správanie za každých okolností 
a vedia byť empatickí voči 
ostatným. U nás študentov 
netrestáme, ale odmeňujeme 
slušné správanie. Ceníme si 
každého jednotlivca a veľkú 
pozornosť venujeme budovaniu 
pozitívnych vzťahov.

Tento kódex správania je 
rámec, ktorý vymedzuje naše 
očakávania, aby sa každý 
študent, učiteľ, rodič i hosť 
cítil vážený a rešpektovaný. 
Dosiahnuť stanovené ciele vo 
vzdelávaní a v správaní môžu 
študenti, rodičia a dospelí 
v našej škole len vtedy, keď 
presne poznajú stanovené 
očakávania. Splniť ich môžu len 
vzájomnou spoluprácou. V našej 
multikultúrnej, medzinárodnej 
komunite sa hodnoty a 
očakávania môžu rôzniť, preto 
ich musíme rešpektovať.

Rešpektujte seba samého
• Rozvíjajte sebadôveru a 

sebaovládanie.
• Buďte hrdý na svoje úspechy.
• Ukážte záujem/ zúčastňujte sa 

na aktivitách.

ŠTUDENTI: preukazujú snahu, 
efektívne využívajú svoj čas, 
sú pripravení na vyučovanie, 
domáce úlohy si plnia včas, 
prejavujú sebaovládanie a 
sebadôveru.

ZAMESTNANCI: preukazujú 
snahu, sú dochvíľni, pripravení 
na vyučovanie, dodržiavajú 
pravidlá dress codu, sú 
príkladom, podporujú študentov 
pri rozvíjaní sebaúcty.

RODIČIA: sú pre deti vzorom 
v starostlivosti o seba a 
sebaovládanie, povzbudzujú deti 
v rešpektovaní seba samého.

Rešpektujte našu komunitu
• Zachovávajte prostredie bez 

diskriminácie: náboženstvo, 
orientácia, pohlavie, 
vek, schopnosť, etnická 
príslušnosť, krajina pôvodu, 
atď.

• Buďte empatickí, ohľaduplní a 
milí.

• Správajte sa tak, aby ste 
podporovali učenie a blahobyt 
iných.

ŠTUDENTI: preukazujú rešpekt 
a toleranciu voči ostatným, 
správajú sa slušne, neohrozujú 
ostatných, sú citliví, postupujú 
podľa pokynov dospelých, 
umožňujú ostatným sa učiť, sú 

zdvorilí, zdržujú sa nevhodného 
prejavu náklonnosti na 
verejnosti.

ZAMESTNANCI: sú vzorom 
v rešpektovaní a tolerancii 
ostatných, poskytujú študentom 
bezpečné prostredie.

RODIČIA: sú vzorom v 
rešpektovaní a tolerancii 
všetkých členov školskej 
komunity, podporujú étos školy.

Rešpektujte naše prostredie:
• Chráňte školské zariadenia a 

udržiavajte ho v čistote.
• Dodržiavajte princípy 

ekologickej školy.

ŠTUDENTI: rešpektujú školské 
prostredie a starajú sa o školské 
vybavenie, jedia len na určených 
miestach a nežujú žuvačky, 
recyklujú, opätovne používajú 
a znižujú množstvo odpadu, 
udržujú našu školu bezpečnou.

ZAMESTNANCI: sú vzorom 
v rešpektovaní školského 
prostredia a starostlivosti o 
školské vybavenie, recyklujú, 
opätovne používajú a znižujú 
množstvo odpadu, povzbudzujú 
študentov, aby rešpektovali 
svoje okolie.

RODIČIA: povzbudzujú 
študentov, aby rešpektovali 
svoje okolie.
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REBRÍČEK SPRÁVANIA

3. ÚROVEŇ

Rebríček správania

Pochvala – Tímové body – Oslava – Záznam

2. ÚROVEŇ

1. ÚROVEŇ

• Nepretržitá a dôsledná ukážka 
pozitívneho správania  

• Pozitívne vodcovské zručnosti  
s rovesníkmi a mladšími študentmi

• Vynikajúce správanie a známky za snahu 
na vysvedčení

• Výborná práca v škole

• Práca na vysokej úrovni

• Snaha

• Ústna a písomná pochvala  
od učiteľa

• Ocenenie – body, nálepky zásluhy, tímové 
body

• Príbehy o úspechu, ktoré budú zverejnené 
v triede alebo na nástenke

• Informácia rodičom – ústne, emailom

• Ukážka práce iným študentom, učiteľom

• Konzistentné správanie s 1. úrovňou

• Starostlivosť o člena komunity

• Urobiť niečo nové

• Reflexia o svete okolo nás a o svojom 
vzdelávaní

• Byť otvorený názorom ostatných

• Byť informovaný o určitých problémoch 
• či myšlienkach/nápadoch

• Pýtať sa – ochota učiť sa

• Rozdeliť si prácu

• Analyzovať a riešiť komplexné problémy

• Vedieť vyjadriť svoje myšlienky

• Byť férový a rešpektovať ostatných

• Účasť na mimoškolských aktivitách

• Osobitná zmienka, certifikáty  
a poukážky na zhromaždeniach

• Pozvánka na poobedňajšiu oslavu alebo 
špeciálnu aktivitu

• Špeciálne ocenenie riaditeľky školy, 
riaditeľa gymnázia alebo jeho zástupcu

• Stretnutie s riaditeľkou školy, riaditeľom 
gymnázia alebo jeho zástupcom

• Ústna a písomná pochvala od učiteľov

• Ocenenie – body, nálepky zásluhy, tímové 
body, certifikáty

• Špeciálne úlohy, za ktoré bude študent 
zodpovedný

• Príbehy o úspechu, ktoré budú vystavené 
v triede alebo budú visieť na nástenke

• Ukážka práce iným študentom, učiteľom, 
riaditeľovi gymnázia, vedúcemu KS alebo 
triednemu učiteľovi

• Informácia rodičom – ústne, emailom, 
pohľadnicou

• Zmienka v školskom bulletine

• Zmienka počas školského zhromaždenia

1. ÚROVEŇ

2. ÚROVEŇ

3. ÚROVEŇ

4. ÚROVEŇ

Upomienka – Varovanie - Sankcia - Zápis

• Vyrušovanie, nevhodné komentáre

• Provokovanie ostatných

• Ignorovanie inštrukcií alebo nevykonanie úloh

• Predbiehanie alebo pobehovanie v budove 
školy

• 
• Neprijateľné používanie mobilných zariadení

• Nepripravený na vyučovanie, napr. uniforma, 
pomôcky, domáce úlohy

• Neskoré príchody

• Žuvačky

• Pretrvávajúce správanie podľa 1. úrovne

• Zabránenie výučbe

• Nespoločenské správanie, napr. nadávky

• Neslušné, nevľúdne a neúctivé správanie

• Klamanie alebo podvádzanie

• Vynechávanie hodín bez dovolenia

• Pretrvávajúce správanie podľa 2. úrovne

• Slovné napádanie

• Vandalizmus alebo poškodzovanie školského 
majetku

• Neúcta k majetku školy

• Vyhrážky alebo agresívne správanie

• Opustenie areálu školy bez dovolenia

• Podvádzanie v školskej práci

• Záškoláctvo

• Pretrvávajúce správanie podľa 3. úrovne

• Diskriminácia na základe náboženstva, 
etnického pôvodu, pohlavia, sexuálnej 
orientácie, schopností, atď.

• Šikanovanie, vrátane kybernetického 
šikanovania

• Ublíženie alebo úmysel spôsobiť ujmu inému 
(fyzickú, psychickú)

• Užívanie nepovolených látok v škole alebo na 
školských výletoch

• Informácia rodičom/opatrovníkom

• Účasť na hodinách slušného správania

• Odobratie privilégií, napr. zlatý čas/aktivity/
prestávky

• Rozhovor s triednym učiteľom/riaditeľom 
gymnázia/vedúcim KS 

• Reflexívna úloha/aktivita

• Záznam v ISAMs

• Určenie cieľov na vysvedčení

• Pozvanie rodičov do školy

• Účasť na hodinách slušného správania

• Plán správania v spolupráci s rodičmi

• Odobratie privilégií, napr. školské výlety

• Vylúčenie z obľúbenej aktivity

• Nemožnosť reprezentovať školu

• Záznam na vysvedčení

• Stretnutie s riaditeľkou školy

• Záväzná zmluva o správaní

• Stretnutie s rodičmi

• Interné/externé vylúčenie z vyučovania

• Záznam na vysvedčení

• Reflexívna konverzácia

• Zmena usadenia

• Učiteľ monitoruje správanie študenta

• Ospravedlnenie

• Záporné body

• Dokončenie domácich úloh vo svojom voľnom 
čase

• Odobratie mobilného zariadenia
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KANCELÁRIA ŠKOLY

ABSENCIA ŠTUDENTA
Ak Vaše dieťa bude chýbať, 
prosím, zatelefonujte alebo 
napíšte email na office@bisb.sk 
dôvod neprítomnosti do 8:05 
v prvý deň absencie. Absencie 
bez uvedenia dôvodu budeme 
overovať. 

Ospravedlnené/
neospravedlnené absencie:
Ako vzdelávacia inštitúcia 
veríme, že je v záujme vášho 
dieťaťa, aby nevynechalo ani 
jeden deň školského vyučovania 
a máme za cieľ dosiahnuť 95%-
nú dochádzku. Uvedomujeme 
si, že existujú oprávnené 
dôvody, prečo 100% dochádzka 
nie je vždy možná. Snažíme 
sa podporovať študentov a 
ich rodiny vo výnimočných 
situáciách.

Ak Vaše dieťa vymešká pol 
dňa buď ráno alebo poobede, 
počítame to ako poldňové 
vymeškanie a nie ako celý deň. 
O dôvode absencie je potrebné 
školu informovať.

Reprezentovanie školy ako člen 
tímu alebo účasť na školskom 
výlete či vychádzke nie je 
považované za absenciu a je 
automaticky evidované v škole. 
Škola má 15-16 týždňov prázdnin 
do roka, a preto veríme, že je to 
dostatok času pre rodiny, aby 
si naplánovali dovolenky počas 
nich.

Automaticky ospravedlnené 
absencie: 
Oznámte túto žiadosť emailom 
alebo telefónom.
1. Zdravotné dôvody,
2. Úmrtie v rodine.

Povolená ospravedlnená 
absencia
O tento typ absencie musí rodič 
požiadať písomne (e-mailom 
alebo listom) riaditeľa gymnázia. 
Nie je možné len informovať 
školu, že dieťa do školy nepríde. 
Ako škola máme povinnosť 
dokladovať povolené, a teda 
ospravedlnené absencie.

1. Účasť na hudobnej skúške/
športovom výcviku
TTento typ neprítomnosti 
povolíme iba v prípade, ak 
študent reprezentuje svoju 
krajinu v hudobnej oblasti 
alebo v športovej činnosti a 
musí chodiť trénovať aj počas 
školského vyučovania. Škola 
môže stanoviť maximálny limit 
na tréningy, prípadne definovať 
určité očakávania, aby sme 
zabezpečili, že častá absencia 
nebude mať negatívny vplyv na 
študijné výsledky študenta. Ak 

sa tento bod týka Vášho dieťaťa, 
prosím, dohodnite si stretnutie s 
riaditeľom gymnázia na začiatku 
školského roka.

2. Študijné voľno
Rodiny zo zahraničia majú ročne 
k dispozícii max. 5 dní na to, aby 
zabezpečili svojim deťom nové 
školy a IB študenti, aby navštívili 
vybrané univerzity. 
 
3. Voľno z rodinných dôvodov
Riaditeľka školy, prípadne 
riaditeľ gymnázia, môže 
študentovi povoliť max. 3 dni 
voľna ročne podľa vlastného 
uváženia.  

Neospravedlnená absencia
Ak škola obdrží informáciu, že 
študent vymešká vyučovanie 
z iných ako hore uvedených 
dôvodov, študent dostane 
neospravedlnenú hodinu, ktorá 
sa zobrazí aj na formálnom 
hodnotení. V tomto prípade 
nie je povinnosťou školy, aby 
poskytla študentovi materiály 
z prebratej látky alebo 
doučovanie.
1. Z dôvodu rodinnej dovolenky
2. Neprítomnosť z dôvodu 

športového/jazdeckého 
tréningu alebo hudobnej 
skúšky (ak nejde o 
reprezentáciu krajiny - viď 
vyššie)

3. Absolovanie vodičského 
kurzu.

Akákoľvek absencia bez udania 
dôvodu sa automaticky považuje 
za neospravedlnenú, a tak bude 
v dochádzke aj evidovaná.

Oznámenie o plánovaných 
lekárskych vyšetreniach alebo 
žiadosti o skorší odchod zo 
školy
Ak potrebujete vyzdvihnúť svoje 
dieťa zo školy pred ukončením 
vyučovania - napr. z dôvodu 
návštevy lekára, vopred o tom 
informujte kanceláriu školy a to 

telefonicky, alebo emailom na  
office@bisb.sk, najneskôr do 
08:05 v deň absencie, aby mohla 
kancelária školy informovať 
triedneho učiteľa a zabezpečila, 
že študent bude v požadovaný 
čas pripravený na odchod.
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ŠKOLSKÉ OBEDY/DESIATE
V škole sa deti môžu stravovať v 
školskej jedálni, ktorá poskytuje 
teplé hlavné jedlá a studené 
desiate. Každý deň ponúkame 
výber z dvoch hlavných teplých 
jedál v súlade s predpismi 
Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva, aby sme 
zabezpečili vyvážené stravovanie 
pre študentov od 2. ročníka 
vyššie. Denné obedové menu 
sa skladá z: polievky, hlavného 
jedla s dvoma prílohami (napr. 
mäso s ryžou a grilovanou 
zeleninou), zeleninový šalátový 
bar, dezert (v 5-dňovom týždni 
to bude 4 x ovocie, 1 x koláč), 
nápoj (voda s bylinkami/ovocím/
čistá voda). Školskú jedáleň 
prevádzkuje spoločnosť Little 
CHEF. 

Študenti gymnázia používajú 
školské identifikačné karty. Za 
deň je možné z karty odpočítať 
len jeden obed. 

Ako prihlásiť dieťaťa na 
školské obedy:
Navštívte webovú stránku : 
https://littlechef.sk/application-
form/ a vyplňte prihlášku. 
Následne dostanete emailom 
potvrdenie registrácie. Faktúru 
vám zašleme na email, ktorý 
uvediete v prihláške. Po 
registrácii na obedy obdržíte 
prihlasovacie údaje na stránku  
https://littlechef.biometric.sk. 
Tu si objednáte alebo zrušíte 
obed. Odporúčame, aby ste 
výber jedál robili so svojím 
dieťaťom. Tieto zmeny môžete 
urobiť v predstihu, najneskôr 
však do 12:00 predchádzajúceho 

pracovného dňa (napr. svoj 
pondelňajší obed môžete zružiť 
najneskôr v piatok do 12:00).

Obed, ktorý nebude odhlásený 
v stanovenom termíne, bude 
účtovaný.

Extra poplatok: Po registrácii 
každý študent obdrží ID kartu, 
ktorú použije pri výdaji obeda. V 
prípade strany karty je účtovaný 
poplatok 5 EUR za vydanie 
náhradnej karty.

Študenti majú k dispozícii aj 
školský bufet, kd e si môžu 
zakúpiť ďalšie občerstvenie. 
Škola zodpovedá za ponuku 
produktov v školskom bufete a 
len školou schválené produkty 
sa nachádzajú v ponuke. Platba 
v bufete je možná len v hotovosti 
(nie je možné použiť školskú 
kartu).

ŠKOLSKÝ AUTOBUS
Oficiálnym prevádzkovateľom 
školskej autobusovej prepravy 
je spoločnosť JUMAP s.r.o., 
kontaktná osoba p. Juraj Pátek. 
Kontakt na prevádzkovateľa 
školskej autobusovej prepravy je 
+421 905 352 776 alebo email: 
schoolbusbis@gmail.com. 
V prípade záujmu o školskú 
autobusovú prepravu 
kontaktujte priamo spoločnosť. 
Prevádzkovateľ vystavuje faktúry 
priamo rodičom. 

Zrušenie alebo zmeny 
Informujte, prosím, autobusovú 
spoločnosť v prípade zrušenia 
prepravy autobusom do/zo 
školy. 

V prípade, že študent nepôjde 
domov školským autobusom, 
je potrebné o tom informovať 
kanceláriu školy najneskôr 
do 12:00 príslušného dňa. 
Autobusy vyzdvihnú deti o 
14:45 (odchádzajú zo školského 
parkoviska najneskôr o 15:00) 
a o 15:45 (odchádzajú zo 
školského parkoviska najneskôr 
o 16:00).
 
Upozorňujeme rodičov, že ak raz 
zapíšu dieťa na neskorší autobus 
z dôvodu návštevy krúžku, dieťa 
nemôže ísť skorším autobusom.

V prípade, ak dieťa nepôjde 
na krúžok, zodpovednosť za 
vyzdvinutie a odvoz dieťaťa zo 
školy preberá rodič. 

Dôležité
Autobusy odchádzajú presne 
v uvedených časoch. Rodičia 
alebo opatrovníci musia 
vyzdvihnúť svoje deti, ak 
zmeškajú odchod autobusu. 
Škola ani autobusová 
spoločnosť nezabezpečujú 
náhradnú prepravu.

SKRINKY NA OSOBNÉ VECI
Každému študentovi gymnázia 
na požiadanie pridelíme skrinku 
s kľúčom pre uschovanie 
osobných vecí. Skrinky sa 
nachádzajú na prízemí v 
šatniach. Študenti si zabezpečia 
vlastný uzamykateľný zámok.

KARTY NA 
FOTOKOPÍROVANIE
Každý študent má k dispozícii 
školskú identifikačnú kartu, 
ktorá tiež slúži na tlač  a 
kopírovanie. Karty vydáva 
manažér logistiky s kreditom 
pre tlač podľa ročníka. Študenti 
si môžu dobiť kredit v automate 
umiestnenom pri knižnici. 
Prvá karta je zdarma, avšak za 
vystavenie novej karty pri strate 
je poplatok 5 EUR. Poplatok sa 
platí v kancelárii školy. 

KNIHY Z KNIŽNICE
Študenti si môžu požičať najviac 
2 knihy na dva týždne. V prípade 
potreby sa výpožičná doba môže 
predĺžiť o ďalšie dva týždne.

Všetci študenti 11. a 13. ročníka 
musia vrátiť všetky knihy 
zapožičané z knižnice a od 
svojich učiteľov po skúškach 
v máji/júni. Ak študent nevráti 
knihu v dobrom stave, bude 
musieť zaplatiť poplatok za 
nákup novej knihy.

Študenti 11. a 13. ročníka musia 
vrátiť všetky zapožičané knihy 
po skončení IGCSE/IB skúšok 
pred letnými prázdninami. Nie 
je možné si vypožičať knihy z 
knižnice počas letných prázdnin.

Študenti 12. ročníka (IB1), ktorí 
budú pokračovať v štúdiu na 
BISB od septembra, si môžu 
požičať knihy aj na letné 
prázdniny z dôvodu štúdia 
a prípravy záverečnej práce 
(Extended Essay) alebo iných 
predmetov. 

V prípade straty vypožičanej 
knihy sú študenti povinní uhradiť 
plnú sumu za jej náhradu.

 https://littlechef.sk/application-form/
 https://littlechef.sk/application-form/
 https://littlechef.sk/application-form/
https://littlechef.biometric.sk
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AKTUALIZÁCIA ÚDAJOV 
ŠTUDENTA VRÁTANE 
ZMENY ZDRAVOTNÉHO 
STAVU
V prípade zmeny adresy, 
kontaktného tel. čísla alebo 
e-mailovej adresy kontaktujte 
v čo najkratšom čase písomne 
kanceláriu školy. V prípade, 
že Vaše dieťa trpí nejakým 
chronickým ochorením; alebo 
sa zmenilo čokoľvek ohľadom 
zdravia Vášho dieťaťa, informujte 
o tom bezodkladne školskú 
sestru na adrese nurse@bisb.sk, 
aby mohla poskytnúť adekvátnu 
prvú pomoc.

V prípade silného kašľa alebo 
nádchy by malo dieťa ostať 
doma, pokiaľ sa nebude cítiť 
lepšie. Ak má Vaše dieťa vysokú 
teplotu, malo by ostať doma. 
Pri výskyte hnačky alebo inej 
infekčnej choroby by malo zostať 
doma, pokiaľ nebude 24 hodín 
bez známok symptómov. Takto 
sa vyhneme šíreniu chorôb, 
ale hlavne, aby samotné dieťa 
nemuselo v takom stave čeliť 
fyzickej a psychickej námahe 
školského vyučovania. 

COVID-19 PANDÉMIA
Z dôvodu pandémie ochorenia 
Covid-19 je nevyhnutné, aby ste 
neposielali deti do školy, keď 
u nich spozorujete niektoré z 
týchto príznakov: silný kašeľ, 
kýchanie, dýchavičnosť, bolesti 
svalov, únavu a horúčku. Aby 
sme minimalizovali šírenie 
vírusu, očakávame, že deti 
si pravidelne umývajú ruky 
a používajú dezinfekčné 
prostriedky na ruky umiestnené 

po škole. Ak počas dňa stúpne 
teplota Vášho dieťaťa nad 
normálnu hodnotu, požiadame 
Vás o bezodkladné vyzdvihnutie 
svojho dieťaťa. Naďalej 
sledujeme zmeny odporúčaní 
regionálnych úradov verejného 
zdravotníctva a slovenskej vlády 
a včas Vám ich oznámime. Je 
dôležité, aby ste školu písomne 
informovali o akejkoľvek zmene 
zdravotného stavu dieťaťa od 
jeho nástupu do školy.

LIEKY V ŠKOLE
Ak si želáte, aby školská sestra 
podávala Vášmu dieťaťu lekárom 
predpísané lieky, je potrebné jej 
priniesť lekársku správu, ako aj 
správne dávkovanie. Zdravotná 
sestra nepodáva antibiotiká, 
pretože ak ich dieťa užíva, malo 
by ostať doma, pokiaľ sa jeho 
liečba neukončí. Lieky bez 
predpisu môžu byť podané len 
na základe písomného súhlasu 
rodiča a len v nevyhnutnom 
prípade. Ak si rodičia želajú, 
aby zdravotná sestra podávala 
ich dieťaťu lieky, musia vyplniť 
tzv. Authorisation for the 
Administration of Medication 
(formulár na povolenie podávať 
lieky). Vyplnený formulár a 
liečivo v originálnom obale 
musí priniesť rodič priamo 
školskej sestre. Ak dieťa prináša 
lieky do školy, je potrebné, 
aby ho odovzdalo sestre na 
začiatku školského vyučovania. 
Nežiadajte, aby triedni učitelia 
alebo asistentky podávali 
dieťaťu lieky, prípadne, aby boli 
zodpovední za ich úschovu. 
Žiadame rodičov, aby ich deti 
neprinášali do školy vitamíny, 

prírodné alebo homeopatické 
lieky a upozornili svoje deti, aby 
sa o svoje lieky nedelili s nikým 
iným.

V prípade zranenia alebo úrazov 
hlavy škola zavolá na pomoc 
rodičov. Záchranku voláme iba 
v prípade život ohrozujúcich 
zranení.

Príležitostne mávame v škole 
výskyt vší. Ak si všimnete vši 
na vlasoch Vášho dieťaťa, 
vlasy vyčešte a použite liečivý 
šampón. Ako preventívne 
opatrenia odporúčame dlhé 
vlasy uväzovať nahor. Od mája 
do septembra sa v areáli školy 
napriek prijatým opatreniam 
môžu objaviť kliešte. Preto 
odporúčame rodičom, aby večer 
skontrolovali svoje deti, ak boli v 
lese alebo vo vysokej tráve.

Odchod dieťaťa z vyučovania 
zo zdravotných dôvodov
Ak Vaše dieťa ochorie v škole, 
musí ho najskôr vyšetriť školská 
sestra. V závislosti od toho, 
čo sestra zistí, môže sa dieťa 
vrátiť na vyučovanie, ak to 
zdravotný stav dovoľuje. Ak 
sestra zistí, že zdravotný stav 
nedovoľuje Vášmu dieťaťu vrátiť 
sa na vyučovanie, školská sestra 
požiada študenta, aby vykonal 
tieto kroky:
1. Zdravotná sestra vyplní pre 

dieťa ružovú priepustku.
2. Túto priepustku musí 

následne podpísať ročníkový 
vedúci, zástupca riaditeľa 
gymnázia alebo riaditeľ 
gymnázia.

3. Až potom, čo jeden z vyššie 
uvedených učiteľov podpíše 
priepustku, môže dieťaťa 
opustiť budovu školy cez 
školskú kanceláriu. Na odchod 
zo školy musí mať dieťa Váš 
súhlas.

4. Ročníkový vedúci, zástupca 
riaditeľa gymnázia alebo 
riaditeľ gymnázia napíše 
poznámku na priepustku 
v prípade pochybností o 
skoršom odchode Vášho 
dieťaťa z vyčovania.

Pred návštevou školskej sestry 
by nemal študent za žiadnych 
okolností kontaktovať rodičov. 
Aj keď prídete vyzdvihnúť 
svoje dieťa z vyučovania zo 
zdravotných dôvodov, musíte 
dodržať postup opísaný vyššie a 
vyžiadať si podpis ročníkového 
vedúceho, zástupcu riaditeľa 
gymnázia alebo riaditeľa 
gymnázia na ružovej priepustke.

Poistenie
BISB prepokladá, že rodičia 
svojim deťom zabezpečia 
zdravotné poistenie. V prípade 
núdze totiž nemocnica vyžaduje 
kartu poistenca pred tým, 
než pacienta ošetrí. Žiadame 
rodičov, aby priniesli kópiu 
karty poistenca do kancelárie 
školy, ak tak neurobili pri 
príjímacom procese do školy. 
Kópie sú uložené pri zdravotnom 
zázname študenta a sú striktne 
dôverné. Škola je povinná 
poskytnúť kartu poistenca 

v prípade, že je dieťa vzaté 
do nemocnice alebo iného 
medicínskeho zariadenia. 
Rodičia sú takisto zodpovední 
za poistenie osobného majetku 
svojich detí.

Financie
Finančné oddelenie odpovie 
na vaše otázky týkajúce sa 
financií (napr. platby školného, 
refundácia depozitu, termíny). 
Kontaktný email:  
bis-finance@bisb.sk. Všetky 
dôležité informácie nájdete na 
našej webovej stránke alebo v 
školskom bulletine.

OSOBNÉ VLASTNÍCTVO
Žiadame študentov, aby do 
školy nenosili drahé predmety, 
ak nie sú nevyhnutné pre 
učenie, obzvlášť cenné alebo 
nenahraditeľné položky. Od 
študentov očakávame, že 
sa budú vedieť o svoje veci 
postarať, dajú si na ne pozor 
a uschovajú ich, najlepšie 
vo svojich pridelených 
uzamykateľných skrinkách.

Škola nezodpovedá za stratu 
alebo poškodenie akejkoľvek 
osobnej veci, vrátane peňazí, 
šperkov, počítačov a osobných 
elektronických zariadení, 
mobilných telefónov a/
alebo cenných predmetov. 
Škola nenesie zodpovednosť 
za bezpečné uchovávanie 
osobných vecí študenta alebo 
zákonných zástupcov detí. 
Rodičia sú zodpovední za 
poistenie osobných vecí svojich 
detí. Škola nemôže prevziať 
zodpovednosť za stratu alebo 
poškodenie akýchkoľvek 
osobných vecí.
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KOMUNIKÁCIA

KOMUNIKÁCIA MEDZI 
ŠKOLOU A RODIČMI

Informačný bulletin 
(Newsletter) 
Škola vydáva dvojtýždenník, 
ktorý vychádza každý druhý 
piatok a nájdete ho na našej 
webovej stránke. V bulletine 
nájdete informácie o aktivitách 
študentov a podujatiach v 
škole. Toto je oficiálny spôsob 
komunikácie medzi rodičmi a 
školou, preto vás prosíme, aby 
ste ho čítali.

Školská aplikácia
BISB aplikácia SchoolInfoApp je 
teraz k dispozícii pre zariadenia 
iPhones®, iPads®, Android™, 
Blackberry™ and Windows™.

BISB aplikácia je bezplatná a 
umožňuje rodičom a študentom 
rýchly prístup k:
•   Nezmeškajte všetky novinky, 

informácie a oznamy
•   Zistite viac o podujatiach a 

aktivitách
•   Kontaktujte učiteľov, 

zamestnancov a 
administratívu

•   Získajte dôležité dokumenty,   
fotogalérie a ďalšie médiá

Sociálne média
Zostaňte v kontakte s BISB, 
kdekoľvek sa nachádzate. 
Sledujte na sociálnych sieťach 
školské novinky, udalosti, 
informácie, fotky a videá. 

Objavujte, čo sa deje v BISB:

CONTACT INFORMATION
FINANČNÉ ODDELENIE
bis-finance@bisb.sk
Pekníkova 6
841 02 Bratislava,
T +421 2 6930 7084
M +421 0905 247 000
F +421 2 6930 7083

ASISTENTKA RIADITEĽKY 
ŠKOLY
Danica Paprnáková
Danica.Paprnakova@bisb.sk
T +421 2 6930 7081
M +421 917 204 527

SEKRETÁRKA RIADITEĽA 
GYMNÁZIA 
Jarmila Polónyová
Jarmila.Polonyova@bisb.sk
Pekníkova 6
841 02 Bratislava
T +421 2 6930 7081

WILLOWS
Nursery & Reception
J. V. Dolinského 1
841 02 Bratislava

MAPLES
1. a 2. ročník
Pekníkova 4
841 02 Bratislava

OAKS
Základná škola a gymnázium 
Pekníkova 6
841 02 Bratislava

T +421 2 6436 6992
M +421 908 105 796
office@bisb.sk

T +421 2 6930 7082
M +421 918 657 025
office@bisb.sk

T +421 2 6930 7081
M +421 905 773 632
office@bisb.sk

Zapojte sa a sledujte, čo ľudia vravia  
a diskutujte používaním 

#BISB_Bratislava

facebook.com/BISB.
Bratislava

twitter.com/BISB_
Bratislava

GLOBAL CAMPUS: 
twitter.com/BISB_Global
HUDBA: 
twitter.com/BISB_Music
VÝLETY: 
twitter.com/BISB_Trips
ŠPORT:  
twitter.com/BISB_Sports

@bisb_bratislava

BISB Bratislava
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ŠKOLSKÁ UNIFORMA

Všetci študenti Britskej 
medzinárodnej školy v Bratislave 
musia nosiť školskú uniformu. 
Naši študenti sú ambasádormi 
našej školy a ich oblečenie a 
správanie reprezentuje našu 
školu. Učitelia presadzujú 
dodržiavanie pravidiel 
obliekania a povzbudzujú 
študentov, aby boli hrdí na 
svoj vzhľad. Školskú uniformu 
musia študenti správne nosiť 
v autobusoch, v škole a na 
školských výletoch (pokiaľ 
nebolo udelené zvláštne 
povolenie). Všetky jednotlivé 
časti uniformy by mali byť 
zreteľne označené menom vášho 
dieťaťa.

DIEVČATÁ 7. – 11. ROČNÍK
• Školský tmavomodrý pulóver, 

sveter alebo vesta s výstrihom 
do V (so svetlomodrým 
límcom na golieri a logom 
školy)

• BISB  bledomodré polo 
tričko s krátkym alebo dlhým 
rukávom

• BISB kilt z Ramseyho modrého 
tartanu alebo BISB elegantné 
tmavomodré nohavice

• Jednofarebné biele alebo 
tmavomodré ponožky alebo 
jednofarebné tmavomodré 
pančuchy

• Čierne celé topánky – nie 
čižmy, tenisky ani sandále

CHLAPCI 7. – 11. ROČNÍK
• Školský tmavomodrý sveter 

alebo vesta s výstrihom do V 
(so svetlomodrým límcom na 
golieru a logom školy)

• BISB Svetlomodré polo 
tričko s krátkym alebo dlhým 
rukávom

• BISB elegantné tmavomodré 
krátke alebo dlhé nohavice

• Jednofarebné biele alebo 
tmavomodré ponožky

• Čierne celé topánky – nie 
čižmy, tenisky ani sandále

TOPÁNKY
Ak sa študenti rozhodnú prísť 
do školy v obuvi na von, vo 
vnútri musia mať topánky na 
prezutie, ktoré spĺňajú predpis 
na uniformu. 

Študenti môžu ísť von počas 
prestávky alebo v čase obeda v 
obuvi na von. Očakávame, že sa 
pred návratom do triedy prezujú.

Júl
ZATVORENÉ

2. až 13. augusta 
prosíme o zaslanie e-mailu na info@

bisbuniforms.sk

16. až 27. augusta
pondelok - piatok

10:00 - 17:00

30. augusta 2021 až 30. júna 2022
pondelok - štvrtok 

14:00 - 17:00
piatok

8:00 - 10:00

PREDAJŇA NA ZAKÚPENIE 
ŠKOLSKEJ UNIFORMY
Rodičia môžu zakúpit deťom školskú uniformu online: 
http://www.bisbuniforms.sk alebo v kamennom 
obchode, ktorý sa nachádza v blízkosti školy na adrese 
Žatevná 12.

V prípade otázok je možné predajňu kontaktovať 
e-mailom na info@bisbuniforms.sk alebo telefónnom 
čísle +421 944 94 37 37

• Predajňa je zatvorená počas slovenských štátnych 
sviatkov a počas prázdnin BISB.

• Predajňa akceptuje hotovostné aj bezhotovostné 
platby (kartou).
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DOPLNKY, VLASY 
A MAKE-UP
• Študenti môžu nosiť hodinky.
• Študenti môžu mať make-

up, aj namaľované nechty v 
konzervatívnej farbe.

• Vlasy by mali byť prirodzenej 
farby a strihu. 

• Jedna puzetová náušnica v 
každom uchu je povolená.

• Piercing nosa a ucha je 
povolený v prípade, ak je 
šperk malý. 

• Piercing obočia, pier a líc nie 
je povolený.

• Viditeľné tetovanie nie je 
povolené.

OBLEČENIE NA TELESNÚ 
VÝCHOVU
• Ľahké halové tenisky s 

podrážkou, ktorá nezanecháva 
stopy

• Jednofarebné biele alebo 
modré športové ponožky

• Tričko s krátkym rukávom so 
školským logom vo farbe tímu: 
červená, modrá, zelená alebo 
žltá (zakúpené po potvrdení 
tímu, dostupné v Uniform 
obchode)

• Tmavomodré športové krátke 
nohavice

• Tmavomodré alebo 
čierne teplákové nohavice 
(jednoduché, minimálne 
viditeľné logá)

• V zime čierna alebo 
tmavomodrá mikina so 
zapínaním na zips alebo 
s kapucňou (jednoduché, 
minimálne viditeľné logá)

 

DRESS CODE PRE IB 
študentov
IB študenti majú byť vzorom 
pre svojich spolužiakov 
a očakávame, že sa budú 
obliekať slušne a primerane 
profesionálnemu prostrediu. 
Kód obliekania IB študentov 
kopíruje pravidlá pre oblečenie 
učiteľov a zamestnancov školy.

OBLEČENIE:
• Študenti musia nosiť košeľu 

s golierom alebo blúzku 
(dievčatá) v konzervatívnej 
farbe.

• Nohavice pre chlapcov 
a dievčatá šité na mieru, 
dievčatá šaty alebo sukne 
po kolená. Šaty ani sukne 
nemôžu byť kratšie ako 5 cm 
nad kolenami.

• Blejzre a kravaty sú voliteľné.
• Žiadna džínsovina alebo 

materiál podobný džínsovine 
v akejkoľvek farbe.

• Žiadne kožené odevy alebo 
odevy podobné koži.

• Žiadne roztrhané odevy.
• Žiadne legíny.
• Žiadne športové odevy ani 

mikiny.
• Žiadne plážové oblečenie.

TOPÁNKY:
• Študenti môžu nosiť 

elegantné topánky v biznis 
štýle akejkoľvek farby 
alebo elegantné sandále s 
ramienkom okolo členka.

• Vychádzková obuv / čižmy, 
tenisky, žabky nie sú 
povolené.

VLASY, MAKE-UP A DOPLNKY:
• Študenti môžu mať make-

up, aj namaľované nechty v 
konzervatívnej farbe.

• Účesy musia byť 
konzervatívne. Vlasy môžu 
byť zafarbené, pokiaľ sú 
prirodzené.

• Puzetové a visiace náušnice sú 
povolené.

• Piercing ucha a nosa je 
povolený v prípade, ak je 
šperk malý. Piercing obočia, 
pier a líc nie je povolený.

• Viditeľné tetovanie nie je 
povolené na žiadnej časti tela.

V prípade otázok kontaktujte, 
prosím, IB koordinátora. 
Každý študent, ktorý nedodrží 
školské pravidlá obliekania, 
stratí privilégium nosiť vlastné 
oblečenie a bude povinný nosiť 
školskú uniformu na dobu 
stanovenú koordinátorom 
IB. Vhodnú uniformu mu 
poskytneme. 

V škole sú stanovení učitelia, 
ktorí rozhodujú o vhodnosti 
odevu na nosenie do školy. Sú to 
IB koordinátor a vedúci 12./13. 
ročníka.

CHLAPCI DIEVČATÁ

Povolené Nepovolené Povolené Nepovolené 

Horná časť tela
• Košeľa konzervatívnej 

farby
• Blejzer
• Elegantný sveter s 

výstrihom do V alebo 
vlnený sveter

• Sako
• Kravata alebo motýlik

Spodná časť tela
• Elegantné nohavice
• Elegantné krátke nohavice 

nie kratšie ako 5 cm nad 
kolenom

Obuv
• Elegantné topánky
• Elegantné sandále s 

remienkom okolo členka

Šperky a doplnky
• Puzetové a visiace 

náušnice
• Piercing ucha a nosa je 

povolený v prípade, ak je 
šperk malý

Vlasy a make-up
• Študenti môžu mať make-

up, aj namaľované nechty 
v konzervatívnej farbe

• Vlasy môžu byť zafarbené, 
ale mali by byť prirodzenej 
farby

Všeobecné pravidlá
• Riflovina ani látka 

vyzerajúca ako riflovina 
nie je vhodná, v žiadnej 
farbe – platí to pre 
nohavice, tričká, bundy, 
topánky a pod. 

• Športové oblečenie 
• Kožené alebo koženkové 

oblečenie 
• Roztrhané oblečenie 

Horná časť tela
• Tričká
• Bundy s kapucňou
• Polo tričká
• Vzorované oblečnie, 

napr. v štýle Havaj alebo 
maskáče

• Vesty
• Veľké logá, obrázky alebo 

text

Spodná časť tela
• Maskáčové nohavice
• Tepláky
• Plážové krátke nohavice
• Krátke nohavice kratšie 

ako 5 cm nad kolená

Obuv
• Tenisky
• Číňanky
• Crocs-y
• Žabky alebo plážová obuv

Šperky a doplnky
• Piercing obočia a pier
• Neprirodzená farba vlasov 

a strih
• Viditeľné tetovanie
• Veľké šály/deky

Horná časť tela
• Košeľa konzervatívnej 

farby
• Blúzka
• Blejzer
• Elegantný sveter s 

výstrihom do V alebo 
vlnený sveter

• Sako
• Kravata alebo motýlik

Spodná časť tela
• Elegantné nohavice
• Elegantné krátke nohavice 

nie kratšie ako 5 cm nad 
kolenom

• Elegantná sukňa nie 
kratšia ako 5 cm nad 
kolenom

• Elegantné šaty nie kratšie 
ako 5 cm nad kolenom

Obuv
• Elegantné topánky
• Elegantné sandále s 

pútkom okolo členka
• Elegantné kožené čižmy v 

zimnom období

Šperky a doplnky
• Puzetové a visiace 

náušnice
• Piercing ucha a nosa je 

povolený v prípade ak je 
šperk malý

Vlasy a make-up
• Študenti môžu mať make-

up, aj namaľované nechty 
v konzervatívnej farbe

• Vlasy môžu byť zafarbené, 
ale mali by byť prirodzenej 
farby

Všeobecné pravidlá
• Riflovina ani látka 

vyzerajúca ako riflovina 
nie je vhodná, v žiadnej 
farbe – platí to pre 
nohavice, tričká, bundy, 
topánky a pod. 

• Športové oblečenie 
• Kožené alebo koženkové 

oblečenie 
• Roztrhané oblečenie 

Horná časť tela
• Tričká
• Bundy s kapucňou
• Polo tričká
• Vzorované oblečnie, 

napr. v štýle Havaj alebo 
maskáče

• Tričká na ramieka
• Príliš krátke tričká 

odhaľujúce pupok
• Príliš hlboký výstrih
• Veľké logá, obrázky alebo 

text

Spodná časť tela
• Legíny alebo iné 

obtiahnuté nohavice 
• Krátke nohavice kratšie 

ako 5 cm nad kolená
• Maskáčové nohavice
• Tepláky
• Plážové krátke nohavice
• Legíny pripomínajúce 

samodržiace pančuchy

Obuv
• Tenisky
• Číňanky
• Crocs-y
• Žabky alebo plážová obuv
• Ugg topánky

Šperky a doplnky
• Piercing obočia a pier
• Neprirodzená farba vlasov 

a strih
• Viditeľné tetovanie
• Veľké šály/deky
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BEZPEČNOSTNÉ 
OPATRENIA
Bezpečnostné opatrenia v BISB 
sú pre nás dôležité. Kultúra 
otvorenosti udržuje atmosféru 
pokoja a ústretovosti, no na 
druhej strane musíme zvýšiť 
opatrnosť a ostražitosť. Aktuálne 
kvôli COVID-19 obmedzeniam 
nie je povolený vstup rodičov 
do budovy školy. V prípade 
zlepšenia situácie sa podmienky 
vstupu môžu meniť.

Každý návštevník BISB musí byť 
ľahko rozpoznateľný.

Každý návštevník sa musí 
zapísať do knihy návštev a 
nosiť kartu pre návštevníkov na 
viditeľnom mieste.

Všetkým rodičom vystavujeme 
karty pre vstup do školy a tieto 
by mali nosiť na viditeľnom 
mieste v priestoroch školy.

Karty a visačky nám umožňujú 
rozpoznať, že títo ľudia majú 
povolenie na pohyb v budovách 
školy.

Všetci návštevníci a rodičia 
by mali na školské podujatia 
používať hlavné vchody budov 
školy (Oaks, Maples a Willows).

KARTY PRE RODIČOV
• Každému rodičovi vystavíme 

kartu pre vstup do školy.
• Rodičia obdržia oranžovú 

kartu.

• Rodičia sú povinní nosiť tieto 
karty na viditeľnom mieste 
v škole z dôvodu ľahšieho 
identifikovania.

• Karty vydáme rodičom pri 
nástupe ich dieťaťa do školy.

• V prípade, že si rodičia 
zabudnú kartu doma, je 
potrebné sa zapísať do Knihy 
návštev a vziať si kartu pre 
návštevníkov.

• Vchody do budovy sú strážené 
naším pomocným personálom 
počas ranného príchodu a 
poobedného odchodu zo 
školy. Môžu od Vás požadovať 
preukázanie sa identifikačnou 
kartou.

 

PARKOVANIE A DOPRAVA 
PRED BUDOVOU OAKS 
(PEKNÍKOVA 6)
Odporúčame použiť jednu z 
nasledujúcich ciest (označenú 
modrou alebo žltou šípkou) pre 
tých, ktorí vyprevádzajú svoje 
deti pred budovu Oaks. 

PARKOVANIE POČAS 
VYPREVÁDZANIA DETÍ
Rodičia majú nasledovné 
možnosti parkovania: 
parkovanie 1 (P1) na rohu ulíc 
Pod Záhradami a Pekníkova a 
parkovanie 2 (P2) na ulici Pod 
Záhradami oproti budove súdu 
(viď mapu – modré označenia P1 
a P2). 
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ŠKOLSKÝ KALENDÁR 2020/2021
AUGUST
26. Začiatok jesenného trimestra

SEPTEMBER
Nové študentské testovanie CAT a CEM
Otvorená hodina pre rodičov 7. ročníka
Štart Global Campus 

OKTÓBER
2. SATs
22. Medzinárodný deň
Workshop pre rodičov

NOVEMBER
Student Leadership Event
16. Oslava národného dňa poézie

DECEMBER
Dráma IGCSE - ukážky monológov 
a scenárov
4. SATs
Vianočný koncert

JANUÁR
11.- 24. Mock Exams žiakov 
11. a 13. Ročníka
Lyžiarsky kurz
24. – 28. Hudobný festival

FEBRUÁR
8. Stretnutie rodičov a študentov 
o možnostiach štúdia IGCSE
23. Stretnutie rodičov a študentov 
o možnostiach štúdia v IB
Muzikál

MAREC
IB Art výstava 
Dramatické predstavenie IGCSE
Big Sing
12. SATs

APRÍL
Týždeň knihy
29. TEDx
22. Posledný deň vyučovania pre 
študentov 11. a 13. ročníka 

MÁJ
2. – 13. Skúšky pre 10. a 12. ročník
7. SATs
21. IB ukončenie

JÚN
ABRSM praktické testy
13. - 17. Koncoročné výlety 
CAS výlet
STEAM festival
Hudobný festival

School Year 2021/2022
(26th August 2021 – 24th June 2022)

August September October
Mo 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
Tu 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

We 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Th 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Fr 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Sa 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
Su 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

November December January
Mo 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31
Tu 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

We 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Th 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Fr 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Sa 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Su 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

February March April
Mo 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25
Tu 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26

We 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Th 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Fr 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Sa 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Su 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24

May June July
Mo 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
Tu 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

We 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Th 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Fr 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Sa 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
Su 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

School and Public Holidays First Day of Term
Week A        Week B

Last Day of Term

School and Public Holidays First Day of Term

Week A        Week B

Last Day of Term
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AKADEMICKÍ ZAMESTNANCI

Vedenie školy

Karen Eastwood Riaditeľka školy Karen.Eastwood@bisb.sk
Mark Hatherell Riaditeľ gymnázia Mark.Hatherell@bisb.sk
Philippa Williams Zástupca riaditeľa gymnázia Philippa.Williams@bisb.sk
James Gilmour Asistent riaditeľa gymnázia James.Gilmour@bisb.sk

Vedenie gymnázia

Mark Hatherell Riaditeľ gymnázia Mark.Hatherell@bisb.sk
James Gilmour Asistent riaditeľa James.Gilmour@bisb.sk
Justine Young Vedúca odd. A1 jazykov Justine.Young@bisb.sk
Sarah Keys Vedúca odd. EAL Sarah.Keys@bisb.sk
Nicholas McGauley Vedúci odd. umeleckej výchovy Nicholas.McGauley@bisb.sk
Lee Darwell Vedúci odd. humanitných vied Lee.Darwell@bisb.sk
Soňa Slobodová Vedúca oddelenia svetových jazykov Sona.Slobodova@bisb.sk
Pauline Mably Vedúca oddelenia podpory vzdelávania Pauline.Mably@bisb.sk
Monica Gautama IB koordinátorka Monica.Gautama@bisb.sk
Michael Shkurka Vedúci odd. matematiky a informatiky Michael.Shkurka@bisb.sk
Michaela Tucker-Blackford Vedúca odd. športu Michaela.Tucker-Blackford@bisb.sk
Heidi Rowlands Vedúca oddelenia vied Heidi.Rowlands@bisb.sk

Pastoračný tím

Philippa Williams Zástupca riaditeľa gymnázia Philippa.Williams@bisb.sk
Nial Pickering Vedúci 7. a 8. ročníka (koordinátor STEAM) Nial.Pickering@bisb.sk
Nicola Bingham Vedúca 9. ročníka Nicola.Bingham@bisb.sk
Stephen Marson Vedúci 10. a 11. ročníka Stephen.Marson@bisb.sk
Chantelle Buchanan Vedúca 12. a 13. ročníka Chantelle.Buchanan@bisb.sk

7. ročník
Triedni učitelia Trieda Email

7KE Katarína Euell 1.9 Katarina.Euell@bisb.sk

7FS Fiona Shanks 2.23 Fiona.Shanks@bisb.sk

7SB Sarah Byrne 1.1 Sarah.Byrne@bisb.sk

Year 8

8MS Matúš Sagan 1.13 Matus.Sagan@bisb.sk

8EJ Eliza Jonczyk 1.11 Eliza.Jonczyk@bisb.sk

8YC Youngran Cho 2.22 Youngran.Cho@bisb.sk

Year 9

9SO Stephen Ormston 2.17 Stephen.Ormston@bisb.sk

9JY Justine Young 1.2 Justine.Young@bisb.sk

9JW Joanne Wilcox 1.3 Joanne.Wilcox@bisb.sk

Year 10

10LC Lucia Cebová 1.8 Lucia.Cebova@bisb.sk

10JL Johnny Lawlor 2.15 Johnny.Lawlor@bisb.sk

10AP Andrew Pheby Art 2 Andrew.Pheby@bisb.sk

Year 11

11LD Lee Darwell 2.19 Lee.Darwell@bisb.sk

11CM Catherine McNeilly Hudobná miestnosť Catherine.Mcneilly@bisb.sk

11PM Pauline Mably 2.14 Pauline.Mably@bisb.sk

Vedúci KS 5 - IB 

Monica Gautama IB koordinátorka, biológia Monica.Gautama@bisb.sk

Chantelle Buchanan Vedúca 12. a 13. ročníka, ekonómia, 
business a riadenie Chantelle.Buchanan@bisb.sk

Joshua Cuttell Kariérny a univerzitný poradca a geografia Joshua.Cuttell@bisb.sk

Clare Palušák Koordinátor CAS, dejepis, globálne štúdiá Clare.Palusak@bisb.sk

Stephen Marson  EE koordinátor, vedúci 10. a 11. ročníka, 
angličtina Stephen.Marson@bisb.sk

David Keys TOK koordinátor, dejepis David.Keys@bisb.sk
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12. ročník
Tutors Tutor rooms Email

12HR Heidi Rowlands Chem Lab Heidi.Rowlands@bisb.sk

12RW Robert Wilcox 1.10 Robert.Wilcox@bisb.sk

12MS Michael Shkurka 2.24 Michael.Shkurka@bisb.sk 

13. ročník

13JC Joshua Cuttell 2.18 Joshua.Cuttell@bisb.sk

13JB Joshua Burrell 2.21 Joshua.Burrell@bisb.sk

13TF Thomas Finley 2.16 Thomas.Finley@bisb.sk

Asistenti učiteľov

Zuzana Nováková Laboratórna technička Zuzana.Novakova@bisb.sk

Anna Brezová Laboratórna technička Anna.Brezova@bisb.sk

Učitelia odborných predmetov

A1 jazyky Pozícia Email
Justine Young Vedúca odd. A1 jazykov Justine.Young@bisb.sk

James Gilmour Asistent riaditeľa, ICT, TOK a angličtina James.Gilmour@bisb.sk

Joanne Wilcox Angličtina Joanne.Wilcox@bisb.sk

Stephen Marson Angličtina, dramatická výchova a 
koordinátor EE Stephen.Marson@bisb.sk

Youngran Cho Kórejský jazyk Youngran.Cho@bisb.sk

Marek Križan Slovenský jazyk Marek.Krizan@bisb.sk

Stanislava Taranová Slovenský jazyk na ZŠ a gymnáziu Stanislava.Taranova@bisb.sk

EAL Pozícia Email
Sarah Keys Vedúca oddelenia EAL Sarah.Keys@bisb.sk

Pauline Mably EAL a vedúca oddelenia podpory 
vzdelávania, dejepis, angličtina Pauline.Mably@bisb.sk

Lucia Cebová EAL Lucia.Cebova@bisb.sk

Učitelia odborných predmetov

Umelecká výchova Pozícia Email

Nicholas McGauley Vedúci odd. umeleckej výchovy a učiteľ 
hudobnej výchovy Nicholas.McGauley@bisb.sk

Catherine McNeilly Hudobná výchova Catherine.Mcneilly@bisb.sk

Sarah Byrne Dramatická výchova a tanec Sarah.Byrne@bisb.sk

Andrew Pheby Výtvarná výchova, EAL Andrew.Pheby@bisb.sk

Nicola Bingham Výtvarná výchova Nicola.Bingham@bisb.sk

Humanitné vedy Pozícia Email

Lee Darwell Vedúci odd. humanitných vied, geografia, 
ekonomika a globálneho štúdia Lee.Darwell@bisb.sk

Philippa Williams Zástupca riaditeľa gymnázia Philippa.Williams@bisb.sk

Chantelle Buchanan Ekonómia, vedúca 12. a 13. ročníka Chantelle.Buchanan@bisb.sk

Robert Wilcox Podnikanie, psychológia a TOK Robert.Wilcox@bisb.sk

Joshua Cuttell Kariérny a univerzitný poradca a geografia Joshua.Cuttell@bisb.sk

David Keys Dejepis, vedúci TOK David.Keys@bisb.sk

Clare Palušák Dejepis, globálne štúdiá, CAS koordinátor Clare.Palusak@bisb.sk

Svetové jazyky Pozícia Email

Soňa Slobodová Vedúca odd. svetových jazykov, nemecký 
jazyk Sona.Slobodova@bisb.sk

Steffi Heider Nemecký jazyk Steffi.Heider@bisb.sk

Eliza Jonczyk Španielsky jazyk Eliza.Jonczyk@bisb

Matúš Sagan Nemecký jazyk Matus.Sagan@bisb.sk

Gwénaël Gobert Francúzsky jazyk Gwenael.Gobert@bisb.sk

Paula Gubová Slovenský jazyk ako druhý jazyk Paula.Gubova@bisb.sk

Matematika a Informatika Pozícia Email
Michael Shkurka Vedúci odd. matematiky a informatiky Michael.Shkurka@bisb.sk

Johnny Lawlor Matematika Johnny.Lawlor@bisb.sk

Stephen Ormston Matematika Stephen.Ormston@bisb.sk
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Učitelia odborných predmetov

Matematika a Informatika Pozícia Email

Thomas Finley Matematika Thomas.Finley@bisb.sk

Beáta Romhányi Informatika, matematika, koordinátorka 
IA Beata.Romhanyi@bisb.sk

Nial Pickering Fyzika, matematika Nial.Pickering@bisb.sk

Fiona Shanks Matematika, angličtina, dejepis, 
globálne štúdiá Fiona.Shanks@bisb.sk

Prírodné vedy, šport  
a zdravoveda (SEHS) Pozícia Email

Heidi Rowlands Vedúca odd. prír. vied, SEHS a chémia Heidi.Rowlands@bisb.sk

Jonathan Bowen Veda, fyzika Jonathan.Bowen@bisb.sk

Nial Pickering Veda, fyzika Nial.Pickering@bisb.sk

Robert England Veda, fyzika Robert.England@bisb.sk

Alexander Linley Veda, chémia Alexander.Linley@bisb.sk

Monica Gautama Veda, biológia Monica.Gautama@bisb.sk

Adriana Pallová Veda, biológia Adriana.Pallova@bisb.sk

Joshua Burrell Veda, biológia Joshua.Burrell@bisb.sk

Telesná výchova Pozícia Email

Michaela Tucker-Blackford Vedúca odd. športu Michaela.Tucker-Blackford@bisb.sk

David Mumby Telesná výchova David.Mumby@bisb.sk

Katarína Euell Telesná výchova Katarina.Euell@bisb.sk

Tomáš Pavlík Telesná výchova Tomas.Pavlik@bisb.sk

Podpora
vzdelávania Pozícia Email

Pauline Mably Vedúca odd. podpory vzdelávania pre 
celú školu Pauline.Mably@bisb.sk

Podporný personál Pozícia Email

Natália Hanulíková Výchovná poradkyňa Natalia.Hanulikova@bisb.sk

Paula Gubová Knihovník Paula.Gubova@bisb.sk

NEAKADEMICKÍ ZAMESTNANCI

Vedenie školy

Obchodná manažérka Barbora Kanclířová Barbora.Kanclirova@bisb.sk
Vedúca študijného oddelenia a marketingu Milina Bireš Milina.Bires@bisb.sk
Administrátor systémov a zástupca obchodnej 
manažérky Alexander Kopčok Alexander.Kopcok@bisb.sk

Pozícia Meno E-mail

Manažér ľudských zdrojov a financií Stanislav Fančovič Stanislav.Fancovic@bisb.sk

Data manažérka Alexandra Viljoen Alexandra.Viljoen@bisb.sk

Finančná manažérka Jana Habová Jana.Habova@bisb.sk

Mzdová účtovníčka Ľubica Zvardoňová Lubica.Zvardonova@bisb.sk

Vedúca riadenia prevádzky školy Terézia Pavláková Terezia.Pavlakova@bisb.sk

Technický manažér Stanislav Matej Stanislav.Matej@bisb.sk
Referent bezpečnosti a zdravia pri práci, 
manažér nákupu a logistiky Ivan Pivník Ivan.Pivnik@bisb.sk

Marketingová pracovníčka Oľga Kleinová Olga.Kleinova@bisb.sk

Marketingová pracovníčka Lucia Remšíková Lucia.Remsikova@bisb.sk

Pracovníčka študijného oddelenia Eva Matejová Eva.Matejova@bisb.sk

Vedúca účtovníčka/kontrolórka Stanislava Trnovská Stanislava.Trnovska@bisb.sk

Finančná účtovníčka Miroslava Moráveková Miroslava.Moravekova@bisb. sk

Finančná účtovníčka Adriana Mašánová Adriana.Masanova@bisb.sk

Asistentka riaditeľky Danica Paprnáková Danica.Paprnakova@bisb.sk

Asistentka pre MŠ a ZŠ Marcela Hlubíková Marcela.Hlubikova@bisb.sk

Asistentka pre gymnázium Jarmila Polónyová Jarmila.Polonyova@bisb.sk

IT technik Viktor Gašparovský Viktor.Gasparovsky@bisb.sk

IT technik Juraj Pap Juraj.Pap@bisb.sk

Administratívna asistentka (Maples) Silvia Budayová Silvia.Budayova@bisb.sk

Administratívna asistentka/Recepcia Marta Payne Marta.Payne@bisb.sk

Administratívna asistentka/Recepcia Martina Berza Martina.Berza@bisb.sk

Recepcia (Oaks) Zuzana Jablonická Zuzana.Jablonicka@bisb.sk

Zdravotná sestra Daniela Marenčáková nurse@bisb.sk

Knihovníčka Paula Gubová Paula.Gubova@bisb.sk

Pomocný personál

Upratovačky
Darina Patrnčiaková Marta Ružičová Věra Krejčí

Iveta Némethová Marie Therese Che Sahuwu Zuzana Krivjanská

Školníci Vladimír Vilém František Jánoš Tomáš Zelenák



Čo sa rodičom páči 
na našej škole:

97% 96% 93% 92% 90%90% 89%
Náš prvý kontakt 

so školou bol pozitívny 
a srdečný

Moje dieťa sa cíti v škole 
bezpečne

Moje dieťa dostáva 
v škole kvalitné vzdelanie

Moje dieťa je v škole 
šťastné

Moje dieťa sa v škole učí 
samostatnosti

Moje dieťa bolo pri 
nástupe do školy dobre 

informované

Škola poskytuje 
stimulujúce vzdelávacie 

prostredie

88%
Vyučovanie 

kvalifikovanými 
učiteľmi

Výsledky prieskumu spokojnosti rodičov 2021

Vyučovanie zaujímavých tém prebieha 
nápaditým spôsobom. Odhalenie širšieho 
pohľadu na svet, stretnutie so študentmi z 
celého sveta a získanie zručností potrebných 
pre život.

V BISB deti vyrastajú v multikultúrnom prostredí, 
s nulovou toleranciou voči šikanovaniu a 
neustále sa učia byť láskavé a starostlivé nielen 
k ľuďom, ale aj prostrediu. Vzdelávanie je na 
vysokej úrovni vrátane hudby, umenia, telesnej 
výchovy, učebných materiálov.

Ceníme si spoluprácu s MIT a Juilliardom, 
športové turnaje sú vždy jedinečným 
zážitkom a expedícia do Tanzánie je 
životným zážitkom. Program vojvodu z 
Edinburghu a charitatívne podujatia sú pre 
študentov skvelou príležitosťou. 

Prechod na online vyučovanie a schopnosť 
učiteľov udržať pozitívneho ducha počas celej 
situácie COVID.

Veľmi dobré hodnoty v reálnom živote školy, 
skvelý prístup učiteľov a celkovo všetkých 
zamestnancov, k dispozícii sú aj riaditelia 
jednotlivých stupňov a riaditeľka školy. Je 
evidentné, že tvoria skvelý tím. Veľmi dobrá 
komunikácia, rešpektovanie detí a individuálny 
prístup, motivácia detí k snahe. Deti sú v škole 
spokojné, kladie sa dôraz na  vysoký štandard 
pre hygienu a súvisiace opatrenia počas 
COVID-19. Otváranie obzorov ku globálnym 
témam.

Kultúra orientovaná na hodnoty; dôvera v deti; 
výborní oddaní učitelia; skutočne individuálny 
prístup; silný akademický program aj teraz vo 
virtuálnom prostredí, príjemná komunita.

Vynikajúci učitelia, ktorým záleží na žiakoch a 
ktorí poskytujú nielen vynikajúce 
vzdelávanie, ale aj pastoračnú podporu.



www.bis.sk

WILLOWS
Nursery & Reception
J.V. Dolinského 1
841 02 Bratislava

MAPLES
1. a 2. ročník
Pekníkova 4
841 02 Bratislava

OAKS 
Základná škola a gymnázium
Pekníkova 6
841 02 Bratislava

T: + 421 2 6436 6992
M: + 421 908 105 796

T: + 421 2 6930 7082
M: + 421 918 657 025

T: + 421 2 6930 7081
M: + 421 905 773 632

Pridajte sa
 k BISB 

komunite:

facebook.com/BISB.Bratislava

@bisb_bratislava

twitter.com/BISB_Bratislava

The British International School Bratislava


