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SLOVO RIADITEĽA
Vážená komunita EISB,
vitajte v medzinárodnej anglickej škole English
International School of Bratislava v Bratislave,
v centre holistického vzdelávania, ktoré sa
zameriava na spôsoby prípravy svojich žiakov
na život v modernom svete.
Ako vysoko akademická inštitúcia chápeme
celosvetové požiadavky na akademické
vedomosti a vieme, čo je potrebné pre pokrok.
V EISB nepripravujeme žiakov len na skúšky,
rozvíjaním nasledujúcich kľúčových zručností
ich pripravujeme na to, aby boli v budúcnosti
úspešní a šťastní.
Učíme ich ako sa učiť.
Učíme ich ako uvažovať.
Učíme ich ako argumentovať.
Učíme ich ako komunikovať.
Tieto 4 zručnosti sú súčasťou všetkého čo robíme. To je dôvodom, prečo sa až tak nezaujímame
o to, aké má žiak vedomosti, ale zameriavame sa skôr na to, čo s týmito znalosťami dokáže.
Našim žiakom sa snažíme pomôcť pri vytváraní vlastného portfólia skúseností a hlavným
cieľom nie sú len známky.
Vďaka tomuto prístupu budú žiaci lepšie pripravení na čokoľvek, čo im budúcnosť prinesie.
V EISB veríme, že každý je žiakom, ktorého cieľom je rozvoj všetkých členov komunity: žiakov,
zamestnancov a rodín. Preto všetkým ponúkame možnosť vzdelávať sa.
Na nasledujúcich stranách sa dozviete dôležité informácie o tom, ako zo svojej skúsenosti
s EISB vyťažiť čo najviac.
Sme veľmi radi, že ste sa rozhodli pridať k nám a tešíme sa, že lepšie spoznáme
Vás a Vašu rodinu.

Jaymes R. Regualos
Riaditeľ pre vzdelávanie
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VÍZIA A MISIA

Vízia EISB
EISB sa snaží svojim žiakom vštepiť vzdelávacie návyky, poskytnúť im
zručnosti a vybavenie, ktoré im za pomoci moderných vzdelávacích
metód a vďaka holistickému prístupu prostredníctvom vzdelávania
zameraného na žiaka umožnia dosiahnuť veľké úspechy kdekoľvek
vo svete. Škola sa snaží o to, aby bola celosvetovo uznávaná
vďaka svojim efektívnym a inovatívnym vzdelávacím programom,
ktoré každému členovi vzdelávacej komunity umožňujú využiť svoj
maximálny potenciál.

Misia EISB
EISB je inovatívna medzinárodná škola, ktorej oficiálnym jazykom je
angličtina. Ponúka vysoko kvalitné vzdelanie, ktoré v obohacujúcom
prostredí plnom kreativity a objavov pripraví medzinárodnú skupinu
žiakov na štúdium na vysokej škole. Toto prostredie žiakov inšpiruje
k nadšeniu pre učenie, rozvíja schopnosť uvažovať, budí zvedavosť
a vychováva zodpovedných občanov celého sveta.

Misia IB
International Baccalaureate® (IB) sa snaží o rozvoj zvedavých,
erudovaných a starostlivých mladých ľudí, ktorí vďaka interkultúrnemu
chápaniu a rešpektu pomôžu vytvoriť lepší a pokojnejší svet.
Vzhľadom na tento cieľ spolupracuje organizácia so školami, vládami
a medzinárodnými organizáciami, aby spolu vytvorili náročné
programy medzinárodného vzdelávania a rigorózneho hodnotenia.
Tieto programy podnecujú žiakov na celom svete, aby sa z nich stali
aktívni, súcitní a celoživotní študenti, ktorí chápu, že aj iní ľudia môžu
mať aj napriek svojim odlišnostiam pravdu.
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HARMONOGRAM

Vyučovacia hodina

Primárne vzdelávanie

Druhý stupeň

Príchod žiakov do školy

7.30

7.30

Čas otvorenia areálu školy

8.00

8.00

Registrácia

8.15

8.15

1

8.30

8.35

2

9.15

9.25

Prestávka

10.00

10.10

3

10.25

10.30

4

11.15

11.20

Obed žiakov primárneho
vzdelávacieho programu /5

12.00

12.10

5/ Obed žiakov akadémie

12.50

12.55

6

13.45

13.25

7 Voliteľné aktivity

14.30

14.15

Krúžky

15.15

15.10

Školský klub po vyučovaní

17.00
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ÚRADNÉ HODINY A ZAMESTNANCI ŠKOLY

Úradné hodiny
Pondelok – Piatok / 8:00 – 16:00, okrem sviatkov

2020-2021 Zamestnanci školy
Riaditeľ pre vzdelávanie

Jaymes Regualos

Slovenský riaditeľ

Gabriel Kalna

Marketingová a prijímacia riaditeľka

Martina Gulogiová
Barbora Filová

Asistentky kancelárie školy

Zuzana Bojnanská

Podporný koordinátor pre žiakov akadémie

Daniel Draxler

Koordinátorka pre diplomové štúdium (DP)

Bronislava Dvorecká

Koordinátorka pre program
stredných ročníkov (MYP)

Lisa Kerwin
Irena Holubcová

Koordinátori pre krúžky

Ray Foley

Telesná výchova/Športy

Ray Foley

Poradca pre žiakov primárneho
vzdelávacieho programu/akadémie

Thomas Beadle

Koordinátor týždňov kultúry

Suvi Laakkonen
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2020-2021 Triedni učitelia
Predškolská príprava

Teresa Schlosser

1. ročník

Eva Marcinová

2. ročník

Yasmin Zeitoun

3. ročník

Karolina Bremont

4. ročník

Suvi Laakkonen

5. ročník

Oliver Andrew

6. ročník

Daniel Naidoo
Lisa Kerwin

7. ročník

Ray Foley
Irena Holubcová

8. ročník

Thomas Beadle
Roman Krátky

9. ročník

Merna Yousef
Rory O’Connor

10. ročník

Andrej Štubňa
Jana Fečová

11. ročník

Ilias Makrynoitis
Bronislava Dvorecká

12. / 13. ročník

Svetlana Drozda
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KALENDÁR ŠKOLSKÉHO ROKA
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ODDELENIA

Primárne vzdelávanie
Úvodné vzdelávanie

Predškolská príprava

Nižšie ročníky primárneho
vzdelávacieho programu

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník

Vyššie primárne vzdelávanie

5. ročník
6. ročník

Akademický vzdelávací program
Stredná škola

Vyššie ročníky strednej školy

7. ročník

MYP 1

8. ročník

MYP 2

9. ročník

MYP 3

10. ročník

MYP 4

11. ročník

MYP 5

12. ročník

DP 1

13. ročník

DP 2
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PRIEBEH ŠTÚDIA
Program úvodného vzdelávania

Akadémia – (7. – 13 ročník, 14. ročník)

Predškolská príprava

Akadémia EISB ponúka 7-ročný akademickoholistický vzdelávací program, ktorého
základom sú Medzinárodný bakalársky
program pre stredné školy (MYP) a Diplomový
program (DP). IB ponúka niektoré z celosvetovo
najžiadanejších diplomov, pričom svojich
žiakov pripravuje na šťastný a úspešný život
v modernom svete, ktorý je momentálne
neznámy, neurčitý a neustále sa mení.

Deti vo veku 3 – 4 roky Rozvoj raného detstva.
Predškolská príprava EISB sa zameriava na
prípravu detí na školu. V medzinárodnom
prostredí, v ktorom komunikácia prebieha
v angličtine, rozvíja u detí fyzické, sociálne,
kognitívne a jazykové zručnosti.

Primárne vzdelávanie (1 – 6 ročník)

EISB sa vďaka spolupráci s univerzitami,
poprednými predstaviteľmi z podnikateľskej
sféry a pedagógmi zaviazala k neustálemu
poskytovaniu produktívneho a efektívneho
vzdelávania pre modernú dobu, ktoré rozvíja
atribúty všestranných žiakov.

Primárne vzdelávanie EISB pozostáva
zo 6-ročného akademicko-holistického
programu, ktorého cieľom je vychovať
samostatných žiakov.
Vďaka prínosom dnešnej informačnej doby
sa klasický prístup zameraný na obsah
a memorovanie faktov vyvinul do nášho
prístupu zameraného na zručnosti. Základom
tohto prístupu je využívať vedomosti
prostredníctvom projektov, ktorých cieľom
je umožniť študentom robiť úžasné veci.

Učitelia a školitelia našej akadémie poskytujú
žiakom okrem testov aj možnosti, vďaka
ktorým si môžu vybudovať portfóliá svojich
prác, aby ich mohli v budúcnosti použiť na
vysokých školách alebo u zamestnávateľa
ako hmatateľný dôkaz o svojom potenciáli.
Už len tento aspekt vzdelávania zaručuje
absolventom EISB konkurenčnú výhodu.

V priebehu primárneho vzdelávacieho
programu sa u žiakov rozvinie hlbšie chápanie
informácií, ktoré znázorňujú štyri piliere
moderného vzdelávania EISB.

SEN – vzdelávací program EISB pre žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
je vypracovaný tak, aby bolo možné za
pomoci inteligentného „SMART“ prístupu k
moderným vzdelávacím zámerom školy žiakov
integrovať a zároveň im poskytnúť individuálne
vzdelávanie s cieľom zvýšiť potenciál pre ich
samostatnosť a rozvoj ich zručností.

Primárne vzdelávanie je rozdelené na
dve časti:
Úvodné primárne vzdelávanie – (1. – 3.
ročník) je zamerané na vytváranie pevných
základov pre ďalšie učenie.

V súčasnosti je tento program založený
výlučne na poskytovaní špeciálnej asistencie.
Obvykle nevykonáva prácu špeciálneho
asistenta zamestnanec školy, ale externý
asistent a náklady znášajú rodičia. Ak sa určí,
že EISB, aj napriek špeciálnemu asistentovi,
nemá vybavenie na ďalšie vzdelávanie daného
dieťaťa, alebo že je takéto vzdelávanie rizikom
pre ostatných žiakov, EISB pozve rodičov
dieťaťa, aby spolu našli alternatívne riešenie.

Vyššie primárne vzdelávanie – (4. – 6. ročník)
je zamerané na výchovu samostatných žiakov.
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MIMOŠKOLSKÉ ČINNOSTI
Voliteľné aktivity

Združenie rodičov a učiteľov (PTA)

Tohtoročná novinka, žiaci primárneho
vzdelávacieho programu aj akadémie
ukončia oficiálne vyučovanie 6. hodinou
(14:30/14:10, jednotlivo v tomto poradí pre
daný vzdelávací program), čo im umožní
zapojiť sa do iných činností mimo školy. Tým
žiakom, ktorí sa rozhodnú zostať v škole,
budú ponúknuté voliteľné aktivity, zoznam
dostupných predmetov, z ktorých si žiaci
v daný týždeň môžu vybrať. Tieto predmety
budú uvedené v oficiálnych správach.

Združenie rodičov EISB a PTA sú určené pre
všetkých členov komunity. Zameriavajú sa na
neustály rozvoj celkovej skúsenosti s EISB,
nielen pre žiakov, ale aj na poskytovanie
podpory pre celú rodinu. Škola podporuje
angažovanosť rodiny spôsobmi, ktoré
sú prínosom pre skúsenosť celej rodiny
ako člena EISB. PTA môžete kontaktovať
emailom na adrese: eisb.pa@gmail.com

Krúžky

Týždne kultúry sú úžasným programom pre
celú EISB komunitu, vďaka ktorým môže
každá kultúra celý týždeň propagovať,
zdieľať a chváliť rôzne aspekty svojej kultúry.
To, akým spôsobom využije každá kultúra
tento týždeň, je len na nej. Neexistuje žiadny
fixný program. Rôzne aktivity v minulosti
zahŕňali napr.: hromadné prezentácie, plány
vyučovacích hodín, tvorivé dielne, hodiny
varenia, etnické jedlo, oslavy sviatkov, dni,
kedy sa žiaci mohli obliecť do špeciálnych
odevov, tradičné tance, školské obedy,
prezentácie hudby atď. Zvykom je, že sa do
týždňov kultúry zapoja aj ambasády, kultúrne
domy, komunitné skupiny, reštaurácie
a obchody, bez ohľadu na to, či majú nejaké
väzby na EISB.

Týždne kultúry

program krúžkov EISB ponúka žiakom
mimoškolské kurzy zamerané na rozvoj
zručností v určitých oblastiach. Široká
ponuka krúžkov je obmedzená len záujmom,
keďže od žiakov a ich rodičov sa očakáva,
že vyjadria svoje vzdelávacie preferencie.
Krúžky vedú zamestnanci školy, externé
organizácie/externí spolupracovníci a rodičia
žiakov navštevujúcich EISB. Každoročne je
k dispozícii viac než 30 krúžkov, sú zamerané
na šport, hudbu, robotiku, vedu, jazyky,
programovanie, umenie, aranžovanie kvetov,
kultúru, dejiny, matematiku, fitnes atď.
Krúžky sa môžu otvoriť pre skupiny alebo
jednotlivcov, podľa záujmu.

Poradenstvo týkajúce sa života
v cudzej krajine

Zaregistrovať sa do krúžkov sa dá na začiatku
každého semestra priamo cez EduPage.

Špecializované kurzy

Ako súčasť komunity EISB je dôležité, aby
všetci naši zahraniční učitelia, zamestnanci,
žiaci a ich rodiny mohli venovať svoj čas
a energiu dôvodom, pre ktoré sú tu,
a nemuseli sa zaoberať tým, ako fungovať
a žiť v cudzej krajine. Z tohto dôvodom
prostredníctvom komunity poskytujeme
služby a podporu vďaka poradcom pre
expatriantov, relokačným špecialistom,
komunitným organizátorom, prekladom,
vízovému poradenstvu atď.

Krúžky/Semináre pre dospelých. Ponuka
kurzov závisí od požiadaviek komunity.
Ak máte záujem o špeciálny kurz, ktorý zatiaľ
nie je v ponuke, jednoducho informujte školu
o svojom záujme.

11

Parent & Student Handbook 2020-2021

PRÍCHOD ŽIAKOV
DO ŠKOLY
A VYZDVIHOVANIE

ŠKOLSKÝ PORIADOK

Predné brány školy sú v dni školského
vyučovania otvorené od 7:30 do 8:15. Keď
je to možné, môžete žiaka priviezť aj k druhej
bráne na Strukovej ulici. Parkovanie pred
bránami ani pozdĺž plota nie je povolené,
okrem označených parkovacích miest. Žiaci
sa po príchode a pred odchodom musia
zaregistrovať pomocou čipu.

Pedagogickí pracovníci EISB chcú a sú
ochotní pomôcť žiakom pri odhaľovaní a
zvyšovaní ich potenciálu. Naozaj si myslíme,
že ak dostanú žiaci šancu, dejú sa úžasné
veci. Tieto 2 princípy slúžia na to, aby sa
učitelia a žiaci dostali do pozície, ktorá
im umožňuje podporovať rozvoj žiakov a
vytvárať inšpiratívne a bezpečné prostredie
vhodné na vzdelávanie.

Úspech žiakov v EISB na zakladá na 2
princípoch: 1) Účasť a 2) Dodržiavanie
pravidiel.

Brány sa opäť otvárajú o 14:30, kedy je
možné žiakov vyzdvihnúť. Opäť platí, že
parkovanie pred bránami ani pozdĺž plota nie
je povolené, okrem označených parkovacích
miest.

Rovnako ako sa náš spôsob učenia zameriava
na žiaka, aj pravidlá slúžia na to, aby žiaka
obohacovali a chránili. Tieto pravidlá si
stanovili jednotlivé triedy, aby spĺňali ciele
rozvoja skupiny aj jednotlivca, ďalej jednotlivé
oddelenia a nakoniec aj škola ako celok.

Žiakov, ktorí smú areál školy opustiť bez
sprievodu rodiča, je potrebné zapísať
v kancelárii školy.

Opakované nedodržiavanie pravidiel vyústi
do ústneho napomenutia žiaka, neskôr
nasleduje neformálny pohovor s rodičmi
o spôsoboch, ako žiakovi pomôcť. Ak sa
správanie nezlepší, budú rodičia pozvaní
na formálny pohovor, počas ktorého bude
do trvalých záznamov o žiakovi vložené aj
oficiálne napomenutie.
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KÓDEX OČAKÁVANÍ

Rodičia
Rodičia sú spolu s učiteľmi zodpovední za
vzdelávanie žiakov školy. Je dôležité, aby
sme spolupracovali na dosiahnutí tohto cieľa
a podporovali sa navzájom. Aby sme to mohli
uskutočniť, je potrebné, aby sme vedeli, čo
môžeme od seba navzájom očakávať. Nižšie
uvedené body popisujú naše hlavné očakávania od Vás, ako rodičov, s ktorými musíte
súhlasiť, ak Vaše dieťa navštevuje túto školu.
Musíte zaručiť, aby sa žiaci zúčastňovali
vyučovania počas celého školského roka bez
toho, aby mali počas semestrov neoprávnené
absencie.
Doma musíte dieťaťu poskytnúť vhodný
pracovný priestor.
Musíte sledovať domáce úlohy.
Musíte zabezpečiť, aby sa Vaše dieťa dostavilo do školy včas.
V prípade absencie musíte škole poskytnúť vysvetlenie v písomnej forme.
Musíte sa vyvarovať neprítomnosti v škole
počas semestrov, pokiaľ neprítomnosť nebola
vopred naplánovaná (núdzové situácie, nevyhnutné dôvody v domovskej krajine, ako
napr. vydávanie víz, pohreby atď.). Musíte
tiež zabezpečiť, aby si žiak vymeškané učivo
vypracoval včas.
Musíte rešpektovať a podporovať kódexy
očakávaní školy a pravidlá týkajúce sa správania a disciplíny.
Musíte zabezpečiť, aby sa Vaše dieťa zúčastnilo všetkých vzdelávacích exkurzií.
Musíte podporovať programy mimoškolských aktivít/mimoškolské podujatia tak, že
povolíte a podporíte účasť Vášho dieťaťa na
nich.
Musíte sa zapájať do úloh, ktoré dieťa
dostalo, zaujímať sa o ne a poskytnúť mu
primeranú podporu.
Ak dôjde medzi žiakmi ku konfliktu, nesmiete konfrontovať iné deti, ale radšej sa obráťte na triedneho učiteľa alebo kontaktujte
rodičov daného žiaka .
Musíte sa maximálne usilovať o to, aby ste
sa zúčastňovali na stretnutiach rodičov s učiteľmi, a aby ste boli so školou v kontakte čo sa
týka pokroku vo vzdelávaní a správania žiaka.

Žiaci
V súlade s našou misiou a základnými hodnotami sa u každého žiaka snažíme rozvinúť
globálny pohľadu na svet, vďaka ktorému
sa bude usilovať pochopiť a oceniť názory
a hodnoty iných ľudí. Aby sme mohli vytvoriť
kultúru vzdelávania, ktorá podporuje náš
zámer, a aby sme sa mohli usilovať o to, aby
sme dokázali zaručiť, že každý žiak využíva pri
vzdelávaní svoj maximálny potenciál, musia si
byť žiaci vedomí toho, čo sa od nich očakáva.
Žiaci sa budú správať úctivo a budú rešpektovať všetkých príslušníkov školy a širšej
komunity, budú dodržiavať pravidlá správania
v škole, v triede, v areáli a v blízkosti školy,
v školských dopravných prostriedkoch a počas školských exkurzií.
Žiaci sa budú správať rovnako úctivo
a s rešpektom pri komunikácii s príslušníkmi
školy v areáli školy aj mimo neho, či už komunikujú osobne, telefonicky alebo online.
Žiaci sa budú k všetkým spolužiakom
správať prívetivo a budú ochotní poskytnúť
im pomoc.
Žiaci sa budú zúčastňovať vyučovania
počas celého školského roka, na všetky vyučovacie hodiny sa dostavia bez meškania.
Žiaci sa budú usilovať o to, aby dosahovali
maximálnu možnú úroveň vzdelávania, a aby
s učivom nikdy nezaostávali.
Žiaci sa budú aktívne usilovať o to, aby
pochopili a ocenili rôznorodé kultúry, ktoré
sú zastúpené v EISB.
Žiaci sa budú podieľať na všetkých školských úlohách a uvedú všetky zdroje, ktoré
pri plnení daných úloh použili.
Žiaci budú využívať informačné technológie, ktoré sú k dispozícii v škole, výlučne na
akademickú činnosť.
Žiaci budú v EISB udržiavať zdravé, čisté
a bezpečné prostredie.
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PRAVIDLÁ
O POUŽÍVANÍ JAZYKA

Ak príde žiak na hodinu neskoro, jeho status
v EduPage sa zmení na Meškanie.
V prípadoch, keď je známe, že sa dieťa
vyučovacej hodiny nezúčastní, je potrebné,
aby rodičia o neprítomnosti informovali školu
zaslaním Správy o absencii prostredníctvom
aplikácie EduPage. Správa informuje o
neprítomnosti školu a jednotlivých učiteľov.

V areáli školy EISB prebieha akákoľvek komunikácia VÝLUČNE v angličtine. Po vstupe do
areálu školy musia žiaci a rodičia komunikovať
len v angličtine. Výnimkou sú prípady, ak:
je potrebný preklad.

Žiaci, ktorí sa kvôli chorobe nezúčastnia
vyučovania dlhšie ako 3 po sebe nasledujúce
dni, musia priniesť potvrdenie o chorobe od
lekára.

ide o akademický účel.
ide o komunikáciu mimo areálu školy
s osobami, ktoré neovládajú angličtinu.

Rodina by si mala plánovať výlety podľa
kalendára školského roka EISB. Neprítomnosť
počas vyučovania bude schválená len vo
výnimočných prípadoch. Škola bude časté
alebo dlho trvajúce absencie kontrolovať
a rodičia sa budú musieť dostaviť do
školy na stretnutie o neprítomnosti. Za
neospravedlnenú absenciu sa považuje
absencia, na ktorú neexistuje oprávnený
dôvod.

Výučba na EISB prebieha v angličtine,
angličtina však vo väčšine prípadov nie
je pri zápise prekážkou. Z tohto dôvodu
budú žiaci, ktorí potrebujú doplnkovú
výučbu, navštevovať hodiny na zdokonalenie
angličtiny, až kým sa neurčí, že to už viac nie
je potrebné. V extrémnych prípadoch sa
odporúča, aby žiaci navštevovali doplnkové
hodiny angličtiny mimo školy. V období,
keď žiak navštevuje doplnkové hodiny na
zdokonalenie angličtiny, dostane výnimku
zo známkovania. V extrémnych prípadoch
sa môže stať, že EISB odporučí žiakovi, aby
absolvoval iné štúdium, ak za určitý primeraný
čas nepreukáže žiadny pokrok vo vzdelávaní.

Absencie v dôsledku skorých odchodov
na dovolenku alebo neskorých príchodov
z dovolenky nebudú schválené. Rodičia si
musia byť vedomí, že všetky absencie, či už
ospravedlnené alebo neospravedlnené, sa
odrátajú z dochádzky žiaka.

PRAVIDLÁ
O DOCHÁDZKE

Ak dôjde k nadmernému počtu absencií
(ospravedlnených alebo neospravedlnených)
alebo neskorých príchodov, rodičia sa
budú musieť dostaviť do školy na stretnutie
o neprítomnosti. Ak sa problém bude
opakovať aj po stretnutí, žiakovi pribudne do
trvalých záznamov napomenutie.

Všetci žiaci dostanú školský čip, zariadenie
na elektronickú registráciu dochádzky.
Pri príchode do školy alebo odchode
zo školy si musia všetci žiaci na recepcii
zaznamenať svoju dochádzku pomocou
čipu. Takto sa dochádzka žiaka zaznamená v
aplikácii EduPage a aplikácia odošle rodičovi
upozornenie.

NESKORÉ PRÍCHODY
Je dôležité upozorniť, že brány školy sú
počas vyučovania v čase od 8:15 do 14:30
zatvorené. V prípade, ak žiak príde neskoro,
musí pri bráne zazvoniť na zvonček, následne
bude vpustený do areálu školy a svoju
dochádzku si musí pomocou čipu zaznamenať
v kancelárii školy.

Všetci zaregistrovaní žiaci sa musia zúčastňovať
na všetkých vyučovacích hodinách v priebehu
školského roka včas, v primeranej uniforme
a s potrebnými materiálmi. Žiaci, ktorí nie sú na
začiatku vyučovacej hodiny prítomní, dostanú
absenciu. (Rodičia budú o absencii upovedomení
prostredníctvom aplikácie EduPage).
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NÁVŠTEVY

Vám, na koho sa máte obrátiť. Kanceláriu
školy môžete kontaktovať telefonicky,
e-mailom alebo osobne.

Počas vyučovacích hodín, vrátane časov
krúžkov, sa v areáli školy smú zdržiavať len
oprávnení zamestnanci školy a žiaci. Navštíviť
školu je možné len na požiadanie alebo na
pozvanie oprávneného zamestnanca školy.
Všetky návštevy sa musia zaregistrovať
v kancelárii školy a musia mať pri sebe
návštevnícku kartu a/alebo sprievodnú osobu.

Marketingové oddelenie – Všetky ostatné
otázky môžete adresovať priamo na marketingové oddelenie prostredníctvom Martiny
Gulogiovej
Stretnutia rodičov s učiteľmi– tieto formálne stretnutia sa uskutočnia dvakrát ročne,
zvyčajne raz na jeseň a raz na jar. Rodičia
sa však môžu o svoje obavy podeliť s učiteľmi aj mimo týchto stretnutí. Dohodnúť si
stretnutie s učiteľmi sa dá prostredníctvom
aplikácie EduPage.

KOMUNIKÁCIA
Komunikácia na EISB prebieha viacerými
spôsobmi, vrátane: aplikácie EduPage,
emailom, prostredníctvom brožúry o
najnovšom dianí, prostredníctvom webovej
stránky a cez sociálne siete. Zjednodušený
popis celého procesu komunikácie je
uvedený nižšie:

Webová stránka – pravidelné aktualizácie
o novinkách v škole sa uverejňujú na školskú
webovú stránku. Nájdete tu informácie o pripravovaných podujatiach, kalendár, príspevky
o úspechoch žiakov, vzdelávacie metódy, aktualizácie o ochorení Covid-19 a novinky o rodinách.

Triedni učitelia – čokoľvek, čo sa týka Vašich
detí, vyučovacích hodín, výučby, aktivít
žiakov; prvým kontaktom je Váš triedny učiteľ
(pozrite vyššie uvedené kontaktné údaje).
Ak potrebujete komunikovať s niekým iným,
alebo ak si nie ste istý, na koho sa máte s
Vašim problémom obrátiť, Váš triedny učiteľ
Vám poradí, koho by bolo najvhodnejšie
kontaktovať. Učiteľov môžete kontaktovať
priamo prostredníctvom aplikácie EduPage.

Sociálne siete – EISB má vytvorené profily
na sociálnych sieťach Facebook, Instagram
a LinkedIn.

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA
IT ZARIADENÍ
Kľúčovým aspektom vzdelávania na EISB
je uvedomenie si, že v súčasnosti žijeme v
spoločnosti, ktorá disponuje poznaním. Žiaci
majú v dnešnej dobe lepší prístup k väčšiemu
množstvu informácií, ako kedykoľvek predtým. Usilujeme sa žiakov pripraviť tak, aby
boli v tejto informačnej dobe úspešný, čo
tvorí základ pre 4 piliere moderného vzdelávania na EISB.

EduPage – primárna forma komunikácie
s EISB bude prebiehať prostredníctvom
aplikácie EduPage. To zahŕňa komunikáciu
s učiteľmi, domáce úlohy, neprítomnosti a
čoskoro aj obedy. Podrobnejšie informácie
o tom, ako používať EduPage, sú uvedené v
nasledujúcich prepojeniach.
Rodičia

Z tohto dôvodu je nutné, aby mali žiaci prístup na internet, mali k dispozícii zariadenia,
ktoré im umožnia produktívnym spôsobom
spracovať a aplikovať tieto informácie tak,
aby tým podporili učenie. Hoci má škola
tieto zariadenia k dispozícii a žiaci ich môžu
využívať, majú žiaci povolené využívať aj
vlastné zariadenia.

Žiaci
Kancelária školy – Ak máte problém administratívneho charakteru (t.j. registrácia,
financie, zmluvy, aktualizácia údajov atď.),
kontaktujte kanceláriu školy. Znova platí, že
ak máte problém, ktorý nespadá do kompetencií zamestnancov kancelárie školy, poradia
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Z vyššie uvedeného vyplýva, že v škole sa
počas dňa bez povolenia učiteľa nesmú používať žiadne zariadenia (počítače, tablety,
mobily, hodinky, dokonca ani kalkulačky).
Dokonca aj s povolením učiteľa smú žiaci
zariadenia používať len na určité povolené
účely.

Biela polokošeľa s dlhým rukávom
s logom na hrudi a červeným prúžkom na
manžete, bez vrecka
Biela polokošeľa s krátkym rukávom s logom
na hrudi a červeným prúžkom na rukáve,
bez vrecka
Bordový sveter s gombíkmi a logom
Bordová pletená vesta s logom
Bordový sveter s výstrihom v tvare písmena
V s logom

Za prvé porušenie tohto pravidla dostane
žiak varovanie. Pri druhom varovaní stratí
žiak nárok používať svoje zariadenie, musí
ho odovzdať svojmu triednemu učiteľovi
a môže si ho vyzdvihnúť na konci vyučovania
pred odchodom zo školy. Pri opakovanom
porušení pravidla stratí žiak nárok na používanie zariadenia natrvalo.

1. – 6. ročník, dievčatá
(oblečenie je možné kúpiť v online obchode)
Podkolienky v námorníckej modrej farbe
Nízke biele ponožky (možné nosiť v lete)
Pančuchy v námorníckej modrej farbe
Károvaná plisovaná sukňa
Kárované krátke nohavice s plisovanou
sukňou (krátke nohavice, ktoré vyzerajú
ako sukňa)
Šatová sukňa: Top bez vzoru v námorníckej
modrej farbe s károvanou sukňou
Biela polokošeľa s dlhým rukávom
s červeným prúžkom na rukáve a s logom,
bez vrecka
Biela polokošeľa s krátkym rukávom
s červeným prúžkom na rukáve a s logom,
bez vrecka
Bordový sveter s gombíkmi a logom
Bordová pletená vesta s logom
Bordový sveter s výstrihom v tvare písmena
V s logom
Dlhé nohavice v námorníckej modrej farbe:
Pás na gumičku bez zipsu
Univerzálne dlhé nohavice v námorníckej
modrej farbe
Krátke nohavice v námorníckej modrej farbe

Z tohto dôvodu žiadame rodičov, aby svoje
deti počas vyučovania nekontaktovali prostredníctvom týchto zariadení. Ak sa potrebujete spojiť so svojím dieťaťom, urobte tak
prostredníctvom triedneho učiteľa.

PRAVIDLÁ
O NOSENÍ UNIFORMY
Nosenie kompletnej školskej uniformy sa
považuje za neoddeliteľnú súčasť mravných
základov školy, ktoré podporujú pozitívny
prístup, vysoký štandard a zmysel pre osobnú hrdosť. Ak svoje dieťa prihlásite do EISB,
vyjadrujete tým svoj súhlas s dodržiavaním
týchto pravidiel. Žiaci musia nosiť správne
skombinovanú školskú uniformu tak, ako je
uvedené na nižšie uvedenom zozname.
Predškolská príprava
Predpísaná košeľa EISB
Celé topánky s uzatvorenou špičkou

Uniforma na telesnú výchovu
Nové biele tričko s krátkym rukávom
v námorníckej modrej farbe a s logom na
hrudi (dá sa kúpiť v online obchode)
Vhodné krátke nohavice v námorníckej
modrej farbe (výber je na rodičoch)
Vhodná obuv alebo tenisky v závislosti
od hodiny telesnej výchovy vo vonkajšom
prostredí.

1. – 6. ročník, chlapci
(oblečenie je možné kúpiť v online obchode)
Vysoké ponožky v námorníckej modrej
farbe (ak sa nosia ku krátkym nohaviciam)
Krátke nohavice v námorníckej modrej farbe
Univerzálne dlhé nohavice v námorníckej
modrej farbe
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7. – 11. ročník, chlapci
(oblečenie je možné kúpiť v online obchode)
Vysoké ponožky v námorníckej modrej
farbe (ak sa nosia ku krátkym nohaviciam)
Krátke nohavice v námorníckej modrej farbe
Univerzálne dlhé nohavice v námorníckej
modrej farbe
Formálne dlhé nohavice v námorníckej
modrej farbe
Biela formálna košeľa s golierom, s dlhým
rukávom: klasický strih, bez loga
Biela formálna košeľa s golierom, s krátkym
rukávom: klasický strih, bez loga
Bordový sveter s gombíkmi a logom
Bordová pletená vesta s logom
Bordový sveter s výstrihom v tvare písmena
V s logom

11. ročník a vyššie ročníky – Topánky s
uzatvorenou špičkou (žiadna obuv značky
Crocs), žiadne topánky na vysokom podpätku
Šperky
Piercing tváre je zakázaný.
Mejkap
Žiaci primárneho programu vzdelávania
nesmú používať mejkap.
Žiaci akadémie smú používať mejkap,
musí byť však minimalistický, jemný
a vhodný do školského prostredia.
Pravidlá obliekania pre žiakov diplomového
programu (12. a 13. ročník)
Žiaci diplomového programu sú v škole
vzormi, preto sa od nich očakáva, že sa budú
vždy obliekať elegantne a slušne tak, ako je
stanovené nižšie:

7. – 11. ročník, dievčatá
(oblečenie je možné kúpiť v online obchode)
Vysoké ponožky v námorníckej modrej
farbe
Pančuchy v námorníckej modrej farbe
Károvaná plisovaná sukňa
Univerzálne dlhé nohavice v námorníckej
modrej farbe
Dievčenské dlhé nohavice v námorníckej
modrej farbe
Biela formálna blúzka s otvoreným
golierom v tvare písmena V, s dlhým
rukávom: možnosť výberu, úzky alebo
klasický strih
Biela formálna blúzka s otvoreným golierom
v tvare písmena V, s krátkym rukávom:
možnosť výberu, úzky alebo klasický strih
Bordový sveter s gombíkmi a logom
Bordová pletená vesta s logom
Bordový sveter s výstrihom v tvare písmena
V s logom
Obuv
Topánky musia byť konzervatívne, čisté a elegantné. Podrážky topánok nesmú zanechávať
stopy na podlahách.
1. – 6. ročník – Topánky s uzatvorenou
špičkou (žiadna obuv značky Crocs ani
šľapky). S výnimkou ortopedických topánok
na žiadosť rodiča.

Oblečenie
Žiaci musia nosiť košele s golierom, blúzky
alebo polokošele konzervatívnej farby. Košele musia byť vždy zasunuté v nohaviciach
alebo v sukniach, s výnimkou tých, ktoré sú
navrhnuté tak, aby sa nosili na nohaviciach
alebo sukniach. Vhodné sú elegantné dlhé
alebo krátke nohavice, šaty alebo sukňa
s dĺžkou po kolená. Nohavice musia siahať
po pás, nesmú byť príliš veľké ani príliš malé.
Krátke nohavice, šaty a sukne nesmú siahať
vyššie ako 5 cm nad koleno. Nosenie saka
a kravaty je dobrovoľné. Zakázané je oblečenie akejkoľvek farby z džínsoviny a materiálu,
ktorý vyzerá ako džínsovina. Zakázané je oblečenie z kože alebo materiálu, ktorý vyzerá
ako koža. Zakázané je akékoľvek roztrhané
oblečenie. Zakázané sú legíny. Zakázané je
športové oblečenie a mikiny s kapucňou. Oblečenie nesmie byť priehľadné a nesmie odhaľovať spodnú bielizeň. Oblečenie nesmie
obsahovať neslušné, urážlivé ani nevhodné
nápisy, obrázky: Zakázané je tiež oblečenie
s nápismi s hanlivým odkazom (t.j. Som tu
s blbcom atď.) alebo s nápismi propagujúcimi
neznášanlivosť.
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Obuv
Žiaci smú nosiť elegantné topánky vhodné
do kancelárie akejkoľvek farby, alebo elegantné sandále (len dievčatá) s remienkom
okolo členka. Žiaci smú nosiť čierne tenisky,
musia mať však aj čiernu podošvu a čierne
šnúrky a značka nesmie byť viditeľná. Šľapky,
tenisky značky Converse a čižmy značky Ugg
sú zakázané.

V prípade, že EISB nebude môcť zostať
otvorená, vstúpi do platnosti program
domáceho vyučovania EISB, ktorý zabezpečí
nepretržitý priebeh vyučovania všetkých
predmetov s čo možno najmenším vplyvom
na ciele vzdelávania. Náš program domáceho
vzdelávania sa zakladá na 2 princípoch. 1)
Plné nasadenie učiteľa 2) Minimálna účasť
rodičov (s výnimkou tých rodičov, ktorí sa
chcú zapojiť dobrovoľne).

Vlasy a mejkap
Žiačky smú používať mejkap, vrátane laku na
nechty, konzervatívnej farby. Účes musí byť
konzervatívny. Vlasy môžu byť farbené, ale
farba musí vyzerať prirodzene. Zakázané je
viditeľné tetovanie na akejkoľvek časti tela.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa
EISB bude riadiť usmerneniami miestnych
úradov. Záverečné slovo v súvislosti s týmito
nariadeniami a s ich vplyvom na EISB bude
mať pán Kalna.

NÚDZOVÉ SITUÁCIE

Každý žiak, ktorý nebude dodržiavať pravidlá obliekania v škole, stratí možnosť nosiť
vlastné oblečenie a bude musieť nosiť školskú uniformu počas obdobia, ktoré stanoví
koordinátor pre program IB. Škola poskytne
žiakovi vhodné oblečenie, ktoré je súčasťou
uniformy.

Núdzová situácia vyvolaná zdravotným
stavom
V prípade núdzovej situácie vyvolanej
zdravotným stavom alebo ochorením bude
škola kontaktovať rodičov. Žiaci budú
umiestnení v miestnosti prvej pomoci, až
kým si ich rodičia nevyzdvihnú. V extrémnom
prípade núdzovej situácie vyvolanej
zdravotným stavom bude k žiakovi privolaná
záchranná zdravotná služba, ktorá ho odvezie
do najbližšej nemocnice.

Za finálne posúdenie vhodnosti daného oblečenia v školskom prostredí je zodpovedný
špeciálne poverený pedagóg. Týmto pedagógom je pani učiteľka Dvorská.

COVID–19

Škola bude neustále informovať rodičov o
stave dieťaťa.

Celosvetový vírus je našou novou realitou
a preto je dôležité pochopiť, že prístup
EISB k tomuto ochoreniu a k akejkoľvek
inej chorobe môže ovplyvniť celú našu
komunitu. Základným princípom je, aby EISB
aj naďalej robila všetko preto, aby mohla
svojim žiakom poskytovať najlepšie možné
vzdelanie, pričom sa zároveň musí zamerať
aj na bezpečnosť a zdravie svojich žiakov,
zamestnancov a ich rodín.

Núdzové zatvorenie školy
Ak by bolo potrebné školu z akéhokoľvek
dôvodu náhle zatvoriť, škola vynaloží
maximálne úsilie, aby kontaktovala všetkých
rodičov prostredníctvom aplikácie EduPage.
Upozornenie o vzniknutom stave bude
zaslané aj e-mailom.
Uistite sa, že kancelária školy má k dispozícii
Vaše aktuálne kontaktné údaje, aby sme v
núdzových situáciách mohli rýchlo kontaktovať
všetkých rodičov.

Pokiaľ miestne úrady umožnia, aby bola škola
za týchto extrémnych okolností otvorená,
zostane EISB otvorená. Nezabudnite, že
akékoľvek zmeny v interných pravidlách EISB
zavádza kancelária pána Kalnu, bez ohľadu na
to, čo bude uverejnené z externých zdrojov.
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