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Dochádzka

ABSENCIA ZO ZDRAVOTNÝCH DÔVODOV

AK JE VAŠE DIEŤA CHORÉ

Pošlite mail na adresu reception@cambridgeschool.eu

a triednemu učiteľovi na

firstname.surname@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.

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 

o povolenie neprítomnosti na mailovej adrese školy:

office@cambridgeschool.eu.

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!

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



Deň v škole
Prosíme Vás, aby Vaše dieťa prichádzalo do školy 

najlepšie v čase do 08:00. Všetci žiaci by mali byť v 

škole najneskôr o 08:15, kedy začína prvá 

vyučovacia hodina. Po príchode do školy by rodičia 

mali svoje dieťa nechať na recepcii. Pred začiatkom 

vyučovania by mali deti byť na školskom ihrisku.

Vyučovanie končí každý deň o 15:25 Žiaci by nemali 

odchádzať z vyučovania skôr ako o 15:25.

Keď vyzdvihnete Vaše dieťa na konci dňa, informujte 

prosím recepciu, ktorá pošle túto správu na školské 

ihrisko a pošle Vaše dieťa za Vami.



Oblečenie do školy

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.

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.

Počas prestávky/obeda môžu ísť žiaci na dvor, 

a preto by mali mať aj vhodné oblečenie.

Žiaci musia byť v budove školy vždy prezutí.



Zdravá strava

Žiaci majú zakázané prinášať do školy nezdravé jedlá

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

Žuvačky sú v škole zakázané.

Pitie vody je povolené v triede ako aj v ostatných

častiach budovy školy.

Žiaci majú zakázané objednávať si do školy donášku

jedla a nesmú ani chodiť do obchodu (platí to aj

počas klubov a krúžkov). 



Komunikácia

Žiaci majú zakázané mať pri sebe mobilný telefón alebo

SMART hodinky a používať ich 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.

Pokiaľ potrebujete vyzdvihnúť svoje dieťa skôr ako pred

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

školu.

firstname.surname@cambridgeschool.eu

office@cambridgeschool.eu

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:

  alebo

Vždy Vám odpovieme najneskôr do troch

pracovných dní.



Naše zásady a hodnoty

-SME AMBICIÓZNI

-VERÍME V SAMÝCH SEBA

-UČÍME

-ZDIEĽAME

-MÁME DOBRÉ ÚMYSLY



Koncoročné vysvedčenie 
Vo februári a v júni dostanú študenti slovenské vysvedčenie
a v júni aj koncoročné vysvedčenie v anglickom jazyku.



0 8 • 0 9 • 2 0

o tom, čo od nich očakáva.

Podobne ako na polroka, aj tieto známky 

hodnotia prácu študenta počas celého 

roka. Súčasťou koncoročného hodnotenia 

sú známky zo záverečných skúšok.

Známky na konci školského rokaZnámky na polroka

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 

Koncoročné vysvedčenie




