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Ku každej žiadosti budeme pristupovať individuálne. Škola má

právo žiadosť schváliť alebo zamietnuť. Naša škola zvyčajne 

neschvaľuje neprítomnosť žiakov na vyučovaní z iných dôvodov

než choroba alebo osobné/rodinné dôvody. Každá vyučovacia

hodina je dôležitá! 

NEPRÍTOMNOSŤ Z OSOBNÝCH/RODINNÝCH DÔVODOV 

Každý žiak má nárok na ospravedlnenú neprítomnosť trikrát 

za polroka. Pokiaľ tento stanovený limit vyčerpá, každá ďalšia 

neprítomnosť bude neospravedlnená a bude zaznamenaná 

vo výpise známok a na vysvedčení.

NEPRÍTOMNOSŤ Z INÝCH DÔVODOV

(napr. športové udalosti, hudobné predstavenie, a pod.) 

Prosíme Vás, aby ste vopred písomne požiadali riaditeľa školy 

opovolenie neprítomnosti na mailovej adrese školy: 

office@cambridgeschool.eu.

AK JE VAŠE DIEŤA CHORÉ (viac ako 3 dni)

Žiak musí priniesť lekárske potvrdenie (s dátumom

a podpisom zodpovedajúceho lekára) v deň návratu

do školy. Triedny učiteľ ospravedlní žiakovu

neprítomnosť v triednej knihe.

AK JE VAŠE DIEŤA CHORÉ

Pošlite mail na adresu reception@cambridgeschool.eu

a triednemu učiteľovi na 

firstname.surname@cambridgeschool.eu 

Podľa výskumov dochádzka a prospech žiaka spolu úzko súvisia, 
a preto kladieme veľký dôraz na vzornú dochádzku.

ABSENCIA ZO ZDRAVOTNÝCH DÔVODOV

Dochádzka



Deň v škole 
a domáce úlohy
Prosíme Vás, aby Vaše dieťa prichádzalo do školy v čase 

do 08:00. Žiaci budú s ich triednym učiteľom od 08:00 do 

08:15 každý deň. 

Vyučovanie končí každý deň o 15:45. Žiaci by nemali 

odchádzať z vyučovania skôr, keďže do tohto času 

získavajú dôležité vedomosti. V najvyšších ročníkoch (tzv. 

Sixth Form) vyučovacie hodiny zvyčajne trvajú do 16:00. 

Vaše dieťa dostalo zápisník na domáce úlohy, ktorý

by malo priniesť podpísaný od rodiča každý týždeň. Pre 

študentov najvyšších ročníkov (tzv. Sixth Form)

sú tieto zápisníky dobrovoľné. Môžete ich využívať ako 

spôsob komunikácie s triednym 

učiteľom. 



Prosíme Vás, aby ste sa uistili, že Vaše dieťa chodí

do školy vhodne a slušne oblečené. 

Čisté a slušné oblečenie tvorí základ slušného správania.

Žiak alebo žiačka nesmie do školy nosiť:

•priesvitné oblečenie,

•viditeľné spodné prádlo,

•odhalené brucho,

•príliš krátke sukne a nohavice (doporučujeme dĺžku

ku kolenám),

•roztrhané oblečenie (napr. roztrhané džínsy),

•pyžamo,

•odhalené tetovanie.

Žiaci musia byť v budove školy vždy prezutí. 

Počas prestávky/obeda môžu ísť žiaci na dvor, a preto by

mali mať aj vhodné oblečenie. 

Oblečenie je v dnešnej dobe rôzne, a preto budeme 

pristupovať k jednotlivým kúskom oblečenia 

individuálne. Ak vyhodnotíme, že žiakovo oblečenie

nie je vhodné do školy, tak požiadame žiaka, aby ho už 

do školy nenosil.

Oblečenie do školy



Žuvačky sú v škole zakázané.

Pitie vody je povolené v triede ako aj v ostatných

častiach budovy školy.

Žiaci majú zakázané prinášať do školy nezdravé jedlá

(napr. energetické nápoje, sladkosti a pod.).

Žiaci majú zakázané objednávať si do školy donášku

jedla a nesmú ani chodiť do obchodu (platí to aj počas

klubov a krúžkov). 

Zdravá strava



Pokiaľ potrebujete vyzdvihnúť svoje dieťa skôr ako pred

koncom vyučovania (tzn. pred 15:30), vopred kontaktujte

školu.

Žiaci majú zakázané mať pri sebe mobilný telefón alebo

SMART hodinky a nesmú ich používať počas vyučovania.

V prípade, že potrebujete svoje dieťa z urgetných dôvodov

vyzdvihnúť, prosím, kontaktujte recepciu mailom 

na reception@cambridgeschool.eu alebo telefonicky 

na +421 220720679.

firstname.surname@cambridgeschool.eu

alebo

office@cambridgeschool.eu

Vždy Vám odpovieme najneskôr do troch

pracovných dní.

Ak by ste sa chceli stretnúť s učiteľom, prosíme

Vás, aby ste si s ním vopred dohodli stretnutie

mailom. Môžete využiť mailové adresy učiteľov,

ktoré majú podobu:

Komunikácia



Na konci školského roka v júni budú prebiehať 

skúšky pre ročníky Year 7 – 10. Dátumy sú 

uvedené na našej webovej stránke. 

IGCSE (Year 11) a AS/A Level skúšky (Year 12-13) 

sa uskutočnia v máji a júni.

Každá skúška bude mať trojnásobne vyššiu váhu 

hodnotenia a bude súčasťou záverečnej známky 

každého predmetu v internetovej žiackej knižke. 

Všetci študenti musia byť v tomto čase prítomní 

na vyučovaní. Neprítomnosť študenta sa zaznamená 

na vysvedčení na konci školského roka. 

Študenti si nebudú môcť test zopakovať. Z tohto dôvodu 

by sme chceli upozorniť študentov, aby sa poučili 

zo svojich chýb a zodpovedne sa pripravovali na každý 

predmet, najmä na ten, ktorý je pre nich ťažší. 

Skúšky a hodnotenie



Vo februári a v júni dostanú študenti slovenské vysvedčenie a v júni

aj koncoročné vysvedčenie v anglickom jazyku.

Koncoročné vysvedčenie 



Tieto známky budú na vysvedčení 

vo februári. Známky budú doplňujúcim 

hodnotením k priemernej známke uvedenej

v elektronickej žiackej knižke na EduPage.

Každý učiteľ jasne vopred informuje žiakov

otom, čo od nich očakáva.

Tieto známky sú zo škúšok, 

mať aj známku IGCSE (A* - C). 

Podobne ako na polroka, aj tieto 

známky hodnotia prácu študenta

počas celého roka. Súčasťou 

koncoročného hodnotenia 

sú známky zo záverečných skúšok. 

Známky na polroka
Známky zo 
záverečnej škúšky

Známky na konci 
školskéhoroka

ktoré prebiehajú na konci 

školského roka (jún). 

Ak je Vaše dieťa v Year 10 a 11, budú 

Koncoročné vysvedčenie 



Všetky ospravedlnené/neospravedlnené 

hodiny študenta sú hodnotené známkou 

od 1 do 5 v internetovej žiackej knižke. 

Od študentov sa očakáva, aby sa aktívne 

zapájali do vyučovacieho procesu a snažili sa 

čo najmenej vymeškávať na vyučovaní. 

Študenti sa počas celého roka usilujú o to, 

aby nevymeškali žiadnu vyučovaciu hodinu. 

Z tohto dôvodu ich chceme na vysvedčení 

odmeniť dobrou známkou za dochádzku. 

Tieto známky v internetovej žiackej 

knižke zohľadňujú celkové

správanie študenta počas celého 

roka. Táto známka je založená 

na hodnotiacom systéme 

používanom učiteľmi v našej škole. 

Dochádzka Aktívna školská účasť Známky zo správania
Známka v IZK (1-5) odráža školskú

účasť a participáciu študenta. 

Od študentov sa očakáva, aby sa

aktívne zapájali do školských 

podujatí.

Koncoročné vysvedčenie



Účasť na školských aktivitách

Podľa najnovších výskumov celosvetovo známe univerzity požadujú od žiakov nielen výborné známky 

z akademických predmetov, ale aj účasť na mimoškolských aktivitách. Študent má možnosť viesť zhromaždenie 

študentov, zúčastniť sa na Bake Sale alebo môže vrámci školy pôsobiť ako školský prefekt či školský ambasádor 

za Organizáciu Spojených národov.

Cieľom známky zo správania je oceniť aj tých študentov, ktorí sa účastnia na školských výletoch na konci 

školského roka ako aj na každoročných športových podujatiach. Študenti sú každý mesiac informovaní o nových 

školských aktivitách a o tom, ako by sa mohli na nich zúčastniť. Za účasť na týchto činnostiach žiaci získavajú známku 

(The School Participation Grade), ktorou ich chceme motivovať k ďalšej aktivite. 



Známky zo správania

Naši študenti sú známi svojimi dobrými spôsobmi a zdvorilosťou. Známkou zo správania by sme chceli oceniť tých, 

ktorí majú ukážkové správanie. Známka má taktiež pomôcť študentom, aby sa zamysleli nad tým, ako sa na vyučovacie 

hodiny pripravujú. Ak si jeden alebo dvaja študenti zabudnú školské pomôcky na vyučovanie, môže to narušiť celý 

vyučovací proces. Študentom sa bude pravidelne pripomínať, aby dodržiavali hodnoty našej školy a to, ako môžu 

dosiahnuť výbornú známku zo správania. Známky za účasť na iných školských aktivitách a známka zo správania sa 

bude rozoberať s každým študentom individuálne na PSHE hodine. 

Chceme deti podporovať v ich rozvoji. Nemusia sa báť prísť za ktorýmkoľvek členom nášho pedagogického zboru. 

Ak budú potrebovať akúkoľvek pomoc, s radosťou im pomôžeme. 
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Naše hodnoty a pravidlá

C A M B R I D G E



ENGLISH – ANGLIČTINA 

BEHAVIOUR – SRÁVANIE 

INDIVIDUAL – SAMI SEBOU 

DRESS – OBLEČENIE 

GENUINE – ÚPRIMNOSŤ 

CONFIDENCE – SEBADÔVERA 

ATTENDANCE – DOCHÁDZKA 

MANNERS – SPÔSOBY 

REPLENISH – DOBITIE ENERGIE 

Nebojte sa výziev a nových vecí. Robiť chyby je úplne normálne a prirodzené. 

Každý deň sa ráta. Buďte presní. Nikdy nie je neskoro zlepšiť svoju dochádzku. 

Naši študenti sú známi svojim priateľským správaním a láskavosťou. Buďte k sebe 

aj ku všetkým zamestnancom školy zdvorilí. 

Očakávame vysoký štandard. Správajte sa slušne a neohrozujte seba ani ostatných. 

Buďte vždy tam, kde máte byť. Používanie mobilných telefónov je zakázané. 

Dodržujte pitný režim, zdravo sa stravujte a doprajte si dostatok spánku. 

Hovorí sa: „V zdravom tele, zdravý duch😊" 

Buďte sami sebou. Ste rovnako dôležití, ako ktokoľvek v našej CIS rodine. 

Noste vždy slušné a vhodné oblečenie. Majte vždy pripravené školské pomôcky. 

Buďte otvorení a úprimní k sebe aj k iným. 

Vždy sa môžete niečo nové naučiť a zmeniť sa. 

Ste tu, aby ste ju používali. Je to náš jazyk, ktorým všetci rozprávame. Prosíme, používajte ho. 

Našim študentom odporúčame a podporujeme ich v nasledujúcich hodnotách: 

Naše hodnoty a pravidlá




