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ŠKOLSKÝ PORIADOK II. STUPŇA ZŠ A GYMNÁZIA 
 

Škola je akreditovaná francúzskym Ministerstvom školstva a je prevádzkovaná na základe 
zmluvného vzťahu s Agentúrou pre francúzske vzdelávanie v zahraničí pod názvom 

« Francúzska medzinárodná škola v Bratislave ».  

Škola je taktiež akreditovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ako súkromná 

škola s medzinárodným programom pod názvom «Súkromná spojená škola francúzsko – slovenská, 

M. C. Sklodowskej 1, Bratislava ».  
 

Predmet školského poriadku  
 

Školský poriadok Medzinárodnej francúzskej školy v Bratislave (II. stupňa ZŠ a gymnázia) 
vymedzuje pravidlá a zvyklosti výchovno-vzdelávacej komunity.  
Chce byť progresívny, čo a týka práv a samostatnosti žiakov II. stupňa a gymnázia.  
Prijíma ho Rada školy, ktorá má právo zaň hlasovať. 
 

Jeho dodržiavanie je základným predpokladom pre výchovu k občianskej uvedomelosti. 
Rešpektovanie druhých, tolerancia, sloboda svedomia a svetskosť tvoria referenčný rámec pre 
uplatňovanie týchto práv a povinností v praxi.  
 

Zápisom žiaka do školy vyslovuje žiak ako aj jeho rodinní príslušníci súhlas so znením 
tohto školského poriadku a zároveň im vzniká povinnosť dodržiavať jeho ustanovenia. 
Každé porušenie školského poriadku je dôvodom na zavedenie primeraných 
disciplinárnych sankcií. 
 

1. ORGANIZÁCIA A PREVÁDZKA ŠKOLY 
  

Žiaci musia prejavovať tolerantný postoj a rešpekt voči druhým a voči ich presvedčeniu. Ich 
povinnosťou je správať sa s úctou k okolitému prostrediu a materiálnemu vybaveniu a taktiež 
zachovávať pokoj, ktorý je dôležitý pre bezproblémový chod školy. 
  

1.1      Organizácia vyučovania 
 

Škola je otvorená v čase od 7:30 do 17:00 v pondelok až piatok.  
 

Vyučovanie je pre žiakov II. stupňa v čase od 8:00 do 16:00 a pre žiakov gymnázia od 8:00 do 
17:00. 
 

Od pondelka do štvrtka škola ponúka od 15:00 bezplatnú pomoc pri domácich úlohách a  
spoplatnené mimoškolské aktivity (viď. Príloha č, 1).  
 

                                   Dopoludnia                                  Popoludní 
7:30 8:00 Príchod žiakov 13:05 14:00 Vyučovanie 
8:00 8:55 Vyučovanie  14:00 14:05 Prestávka 
8:55 9:00 Prestávka  14:05 15:00 Vyučovanie  
9:00 9:55 Vyučovanie 15:00 15:05 Prestávka 
9:55 10:10 Rekreácia 15:05 16:00 Vyučovanie 
10:10 11:05 Vyučovanie 16:00 16:00 Vyučovanie  / Štúdium 

pod dohľadom / športová 
asociácia 

11:05 11:10 Prestávka 16:05 17:00 Vyučovanie / 
Mimoškolské aktivity  

11.10 12.05 Vyučovanie    
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1.2         Odchod zo školy  

Žiaci II. stupňa môžu odísť zo školy počas vyučovania iba v prípade, že na oddelenie školského 

života (Vie scolaire) ráno do 8.00 odovzdali písomné povolenie od rodičov.   

Gymnazisti môžu opustiť priestory školy pokiaľ nemajú vyučovanie (zrušená a nesuplovaná 

hodina, prestávka, obedná prestávka). V tomto prípade už riaditeľ školy nenesie za nich 

zodpovednosť.  

 1.3       Presuny 

 
Žiaci sú vždy povinní, a to i počas prestávok, dodržiavať zásady bezpečnosti ako napríklad: 
neostávať sami v triede, nebehať, správať sa pokojne, nesedieť a nezdržiavať sa 
bezdôvodne na chodbách, po schodištiach sa pohybovať vpravo. 
 
Ak vyučovanie prebieha v inej ako kmeňovej učebni (učebňa umenia, informatiky, jazykov, 
laboratórium, knižnica), žiaci sa do nej premiestnia v tichosti. Pred hodinou telesnej a športovej 
výchovy, sa žiaci zhromaždia pred šatňami. Ak výučba prebieha na inom mieste (klzisko, plaváreň 
a pod.), žiaci sa zhromaždia vo vstupnej hale školy. 

 
Počas obedňajšej prestávky sa žiaci sústreďujú v priestoroch na to určených: školská jedáleň, 
školský dvor, školský klub, telocvičňa, Centrum vedomostí a kultúry (CCC) a sú pod dozorom 
pracovníka školy.  
 

1.4.       Stravovanie - viď. Príloha č. 2 
  

Stravovanie v školskej jedálni formou polpenzie je službou, ktorú poskytujeme rodinám, a nie je 
povinné.  
 
Iba žiaci, ktorí trpia potravinovými alergiami, majú možnosť požiadať o zabezpečenie špeciálnej 
stravy (v rámci protokolu PAI). Maximálne trvanie PAI je jeden školský rok a žiadosť o opätovné 
zaradenie žiaka do tohto programu je potrebné každý školský rok obnoviť.   
 
Každý žiak sa zaväzuje, že sa v školskej jedálni sa bude správať slušne a ohľaduplne voči 
prítomným osobám a priestorom. 
 
Každý žiak si hlavné jedlo môže vopred vybrať on-line alebo s čipom na paneli vo vstupnej hale 
školy a to do 12:00 hod. predchádzajúceho dňa v pracovné dni. Ak si stravník jedlo nevyberie, 
automaticky dostane jedlo č. 1. 
 
Žiaci si môžu priniesť desiatu a skonzumovať ju iba počas rekreácie. Odporúčame im, aby na 
desiatu konzumovali zdravé potraviny, menšie množstvá, bez sladkých a perlivých nápojov. 
Cukríky, lízanky a žuvačky sú zakázané. 
 

 
      1.5    Používanie poskytnutého materiálneho vybavenia 

  

Žiak a jeho rodina sa zaväzuje, že školou zapožičané pomôcky alebo knihy vráti v dobrom stave. 
Za stratené alebo poškodené veci sa požaduje finančná náhrada.  
 
 

2. ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ŽIVOTA ŽIAKA A ŠTÚDIA 
  

      2.1     Prítomnosť, neskoré príchody, ospravedlnenky 
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2.1.1 Dodržiavanie  školského kalendára a vyučovania 
 

Zápisom sa žiak zaväzuje k pravidelnej prítomnosti v škole. Vďaka pravidelnej dochádzke 
žiak dosahuje dobré výsledky.  
 
Žiaci majú povinnosť dodržiavať školský kalendár zaslaný dva mesiace pred začiatkom 
nasledujúceho školského roka zákonným zástupcom alebo samotným žiakom, ak sú 
dospelí. 
Časový rámec vyučovania je nutné striktne dodržiavať. Žiak, ktorý prichádza neskoro, 
nezačína vyučovanie vo vyhovujúcich podmienkach a jeho príchod narúša priebeh vyučovania.  
 

2.1.2 Absencie 
 
Každú neospravedlnenú absenciu oznamuje zákonným zástupcom oddelenie školského života. 
 

Absencia žiaka musí byť vždy odôvodnená (choroba, rodinné dôvody a pod.) a emailom 
oznámená učiteľovi. V prípade neplánovanej absencie je nutné oznámiť neprítomnosť žiaka 
emailom do 8.00 ráno na oddelenie školského života: viescolaire@efib.sk. 

 

V prípade dlhšej ako 5-dňovej absencie z dôvodu choroby je nutné doložiť lekárske 
potvrdenie. 
 
V prípade infekčného ochorenia sú rodičia žiaka povinní informovať školu. Pri návrate 
žiaka do školy po chorobe sa požaduje lekárske potvrdenie o bezinfekčnosti. 
 

 
2.1.3 Neskoré príchody 

 
Každý žiak, ktorý mešká na vyučovanie, sa musí dostaviť na oddelenie školského života, 
aby mu toto povolilo zúčastniť sa začatého vyučovania alebo v prípade, že mešká viac ako 
30 minút, nariadilo čakať v miestnosti na to určenej. 
Oneskorené príchody a absencie žiakov sú zaznamenané na softvéri Pronote a uvádzajú sa na 
školskom hodnotení.  
 
V prípade opakujúcich sa oneskorení a absencií sa uskutočňuje pohovor s riaditeľom školy alebo 
jeho zástupcom.  
 

2.1.4 Oslobodenie od telesnej a športovej výchovy 
 
Telesná športová výchova (EPS) je povinný predmet, a to bez ohľadu na to, aká športová aktivita 
práve prebieha (výučba v telocvični, vonku, na plavárni, klzisku a pod.).   
 
Neschopnosť cvičiť je výhradne na posúdení lekára, ktorý vydá lekárske potvrdenie s 
uvedením doby trvania neschopnosti. Žiak, ktorý nemôže cvičiť, musí podľa zváženia učiteľa 
Telesnej a športovej výchovy zostať v jeho zodpovednosti a až na výnimočné prípady sa zúčastniť 
vyučovacej hodiny (rozhodca, posudzovateľ, poradca). Žiak nemôže opustiť školu. 
 
Výnimočné oslobodenie od telesnej a športovej výchovy na základe písomnej žiadosti zákonných 
zástupcov žiaka podlieha schváleniu učiteľa. Žiadosť nie je systematicky akceptovaná, žiak si musí 
nosiť športový úbor. O oslobodenie od telesnej výchovy môže zákonný zástupca požiadať len na 
jednu vyučovaciu hodinu konkrétneho vyučovacieho cyklu.   

 
 V prípade neospravedlnených alebo viacerých absencií na hodinách telesnej a športovej výchovy 
sa v školskom vysvedčení žiaka uvádza hodnotenie «neabsolvoval» a «nespôsobilý». 
 

 
2.2 Oddelenie školského života (Vie scolaire - doslova život školy) 

file:///C:/Users/genevievemenouret/Downloads/viescolaire@efib.sk
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2.2.1 Organizácia a úlohy  

 

Oddelenie školského života zastrešuje všetok čas, kedy sú žiaci v škole, a práve neprebieha 

vyučovanie. 

Jedná sa o tím zložený z hlavného výchovného poradcu (Conseiller Principal d’Éducation - CPE) a 

vychovávateľov (AED). Jeho úlohou je pod vedením CPE zabezpečiť: 

- bezpečnosť a dodržiavanie kolektívnych pravidiel, 

- sledovanie absencií a z toho vyplývajúcu komunikáciu, 

- sprevádzanie žiakov v spolupráci s učiteľmi, 

- osobnú pomoc: zohľadňovanie individuálnych problémov v spolupráci s rodinou. 

 

2.2.2 Priestory 

 

Oddelenie školského života sú taktiež: 

- priestor, v ktorom vychovávateľ odpovedá na žiadosti žiakov, rodín a učiteľov, 
- kancelária CPE, priestor na dialóg,  

- priestor, kde sa kedykoľvek zhromažďujú žiaci, ktorí nemajú vyučovanie, kde majú prístup k 

učebniciam, slovníkom, školským časopisom,  

- zodpovednosť za priestory, v ktorých sa uskutočňujú presuny žiakov (chodby, školský dvor) 

príp. oddych a spoločenské priestory (klub). 

 

2.3        Konzultácie a preverovanie vedomostí  
 

2.3.1 Preverovanie vedomostí a hodnotenie 
 

Preverovanie vedomostí a zručností prebieha pravidelne formou písomných testov, ústnych 
odpovedí, testov z Telesnej a športovej výchovy, individuálne alebo kolektívne. Vyžaduje si 
dôsledné dodržiavanie školskej dochádzky, žiaci teda musia absolvovať všetky predmety a 
hodnotenia z nich. 
 
Cieľom je zaviesť hodnotenie, ktoré verne zobrazí úroveň poznatkov každého žiaka, jeho úsilia 
a premietne sa do čo najspravodlivejšej známky, v ktorej sa odrazia získané vedomosti. 
 
Pokiaľ sa žiak nezúčastní hodnotenia, absolvuje náhradné hodnotenie, ktoré zorganizuje 
učiteľ. 
 

2.3.2 Komunikácia o školskej dochádzke a Oddelenie školského života 
 
Úspešný priebeh školskej dochádzky si vyžaduje úzku spoluprácu a pravidelnú 
komunikáciu medzi učiteľmi, žiakmi a ich rodinami. 
V každej triede sa v septembri koná informačné stretnutie pre rodičov žiakov. 
Individuálne konzultácie rodičov so žiakmi u vyučujúcich sa pre všetky ročníky uskutočňujú 
viackrát do roka. Rodičia, učitelia, riaditeľ školy alebo jeho zástupca môžu kedykoľvek požiadať 
o stretnutie. 
 
V rámci osobného sprevádzania žiaka organizujú triedni učitelia individuálne stretnutia so žiakmi 
a ich rodinami.  
Rodiny môžu každého učiteľa kontaktovať emailom na adrese : meno.priezvisko@efib.sk 
 
Softvér Pronote je dostupný na http://www.ecolefrancaise.sk/ a umožňuje rodičom a žiakom 
prístup k rozvrhu hodín, zadaniu domácich úloh, k známkam, záznamom o neskorých príchodoch 
na vyučovanie alebo absenciách jednotlivých žiakov. 
 
Žiaci II. stupňa – v 6., 7. a 8. ročníku dostávajú na konci každého polroka francúzske 
hodnotenie vygenerované softvérom Pronote ako i slovenské vysvedčenie. 

mailto:meno.priezvisko@efib.sk
http://www.ecolefrancaise.sk/
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Od 9. ročníka dostávajú žiaci na konci každého z 3 štvrťrokov francúzske hodnotenie 
vygenerované softvérom Pronote a na konci každého polroka slovenské vysvedčenie. 
 
 

2.3.3 Triedne rady 

 
Triedne rady zasadajú na konci každého semestra (pre 6. – 8. ročník) alebo štvrťroka (pre 9. ročník 
a gymnázium). 
 

Zloženie 
 
Triednym radám predsedá riaditeľ školy alebo jeho zástupca, skladajú sa z triednych učiteľov, 2 
zvolených zástupcov žiakov, 1 alebo 2 zvolených zástupcov rodičov. 
 

Priebeh 
 

Zástupcovia žiakov sa vyjadrujú ku všetkým aspektom života v triede ako i k pedagogickým 
otázkam (otázky žiakov boli vopred odovzdané triednemu učiteľovi). 
Triedna rada sa zaoberá priebehom vzdelávania každého žiaka (výsledky a hodnotenie učiteľov 
vo všetkých predmetoch, potreba podpory, absencie alebo život v škole). 
Všetci prítomní členovia musia zachovať dôvernosť informácií. 
 

Rozhodnutia a postupy v ďalšom vzdelávaní žiakov a odvolania 
 
Triedna rada rozhoduje o všeobecnom hodnotení, ktoré je uvedené na školskom hodnotení žiaka.  
 
Podáva návrhy o ďalšom smerovaní žiaka v 3ème (9. ročník ZŠ) a v 2nde (1. ročník gymnázia). Tieto 
návrhy sa zaznamenávajú pre zákonných zástupcov žiaka na tzv. fiche dialogue (záznam o 
komunikácii medzi školou a rodinou) na konci 2. a 3. štvrťroka.  
Zákonní zástupcovia žiaka alebo plnoletý žiak majú následne 3 pracovné dni na informovanie 
riaditeľa školy, či akceptujú alebo odmietajú návrh o ďalšom smerovaní žiaka.  
V prípade, že návrh odmietnu, zákonní zástupcovia alebo plnoletý žiak absolvujú pohovor s 
riaditeľom školy. Riaditeľ školy po skončení pohovoru zaznačí rozhodnutie o ďalšom smerovaní 
žiaka.  
 
Zákonní zástupcovia žiaka alebo plnoletý žiak majú od doručenia tohto rozhodnutia 8 
pracovných dní na podanie odvolania. V tomto prípade adresujú predsedovi odvolacej komisie 
(vedúcemu diplomatického zastúpenia alebo jeho zástupcovi) písomnú žiadosť.  
Rozhodnutie odvolacej komisie je považované za konečné rozhodnutie. Ak zákonní zástupcovia 
žiaka alebo plnoletý žiak nesúhlasia, môžu požiadať o opakovanie pôvodného ročníka ešte jeden 
školský rok. 

 
2.3.4  Triedni učitelia 

 
Každá trieda má triedneho učiteľa, ktorého úlohy sú zamerané na: 
- sledovanie nadobudnutých vedomostí žiakov a ich hodnotenie, 
- sprevádzanie žiakov, 
- účasť na živote triedy a školy, 
- ďalšie vzdelávanie žiakov. 

 
 
2.3.5  Kariérový poradca PRIO (Personnel Ressource en Information et 
Orientation ) /  

 
Kariérové poradenstvo je záležitosťou všetkých členov pedagogického zboru, rodičov ako i 
partnerov z profesionálnej sféry.  
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Žiaci vypracovávajú svoj kariérový plán o ďalšom smerovaní – školskom, univerzitnom a 
profesionálnom, v súlade so svojimi ambíciami a schopnosťami, za pomoci rodičov, učiteľov, 
výchovných poradcov a kariérových poradcov.  
 
 
Kariérový poradca (PRIO) je referentom a spojivom pedagogického zboru, žiakov a rodín vo 
všetkých otázkach týkajúcich sa informácií a odporúčaní v oblasti ďalšieho smerovania žiakov 
školy. 

 
 
2.4 Zabezpečovanie špeciálnych vzdelávacích potrieb 
 

Inkluzívna škola ponúka prostredníctvom 4 podporných opatrení úpravu učebných plánov pre 
žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. 
 

2.4.1 PAI : Projet d’Accueil Individualisé ( Individuálny plán starostlivosti o žiaka so 
špeciálnymi zdravotnými alebo stravovacími potrebami) 

 
V akom prípade? Protokol pre špeciálne stravovanie alebo v prípade špecifických požiadaviek 
na zdravotnú starostlivosť, podávanie liekov,  školské opatrenia. 
Na koho sa obrátiť? Riaditeľ školy. 
Pre koho je určený? Žiaci s lekársky potvrdenými chronickými ochoreniami, potravinovými 
intoleranciami alebo alergiami. 
 

2.4.2 PAP : Plan d’Accompagnement Personnalisé (Individuálny výchovno-
vzdelávací program) 

 
V akom prípade?  Výchovno-vzdelávacie úpravy a zmeny. 
Na koho sa obrátiť? V následnosti na návrh triednej rady alebo na žiadosť rodičov na triedneho 
učiteľa.  
Pre koho je určený? Žiaci so špecifickými poruchami učenia, ktoré sú potvrdené odborníkmi 
(napr. poruchy začínajúce sa predponou dys). 
 

2.4.3 PPRE : Programme Personnalisé de Réussite Scolaire  ( Individuálny výchovno-
vzdelávací program v ZŠ pre zlepšenie nedostačujúcich výsledkov) 

 
V akom prípade? Diferencované vzdelávacie postupy. 
Na koho sa obrátiť? Riaditeľ školy alebo triedny učiteľ. 
Pre koho je určený? Žiaci, ktorí si nedostatočne osvojili niektoré vedomosti alebo zručnosti. 
 

2.4.4 PPS : Projet Personnalisé de Scolarisation ( Individuálny vzdelávací plán pre 
žiakov s hendikepom) 

 
V akom prípade? Výchovno-vzdelávacie úpravy, používanie vhodných výukových materiálov 
a/alebo ľudská pomoc, terapeutická alebo reedukačná pomoc (mimo školy). 
Na koho sa obrátiť? Rodina osloví francúzsku inštitúciu Maison Départementale des personnes en 
situation de handicap (MDPH). Riaditeľ školy mu v tomto procese môže pomôcť. 
Pre koho je určený? Žiaci s potvrdeným postihnutím. 
 
 

2.5 Hygiena, zdravie, bezpečnosť  
  

2.5.1 Hygiena a zdravie 
 

Priestory školy sa upratujú denne. Učitelia vedú žiakov ku každodennému udržiavaniu čistoty 
a poriadku. 
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Žiakom možno poskytovať ošetrenie iba v prípade ľahkého poranenia. V prípade úrazu je nutné 
privolať rýchlu zdravotnícku pomoc (112) a okamžite informovať rodičov. 
 
 
 
Rodičia sú povinní informovať vedenie školy, ak dieťa trpí zdravotnými problémami, ktoré 
by sa mohli v škole prechodne zhoršiť (astma, alergia, cukrovka a pod.). V takom prípade je 
dieťa na začiatku každého školského roku zaradené do programu PAI. 
 
Lieky, ani tie voľno predajné, nie sú v škole povolené. Žiadne lieky ani chemické látky 
nesmú byť skladované v osobných veciach žiaka. V škole nie je povolené podávanie 
žiadnych liekov s výnimkou tých, ktoré vymedzuje osobné PAI žiaka. 

 
2.5.2 Bezpečnosť majetku a osôb 
 

Poistenie 

 

Odporúčame, aby rodičia poistili svoje deti (úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za 

škodu).  

 

Dozor nad žiakmi 

 

Učitelia sú zodpovední za žiakov, ktorí sú im zverení počas školského vyučovania a personál 

oddelenia školského života za nich zodpovedná v čase mimo vyučovania, v priestoroch školy. 

 
Počas školských výletov alebo niektorých aktivít si učiteľ môže prizvať na pomoc pri vykonávaní 

dozoru vychovávateľov, dobrovoľníkov z radov rodičov alebo externých pracovníkov. Títo 

sprievodcovia taktiež nesú zodpovednosť za hladký priebeh školskej činnosti, na ktorej sa 

zúčastňujú, a môže im byť zverená skupina žiakov. Učiteľ však ostáva jediným zodpovedným 

pedagogickým pracovníkom, a to aj v prípade, že nie všetci žiaci sú pod jeho bezprostredným 

dohľadom. 

 

Prevencia krádeží 
 

Každý žiak má k dispozícii skrinku, do ktorej si musí odložiť veci (školské a osobné) a uzamknúť 

ju kľúčom. Každý žiak je zaň zodpovedný. 

Dôrazne odporúčame, aby žiaci nenosili cenné veci (bižutériu, peniaze, digitálne tablety a pod.).  

 

Škola odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípade straty alebo poškodenia cenných 

predmetov, ktoré neslúžia ako školské pomôcky. Je na rodinách, aby v takom prípade urobili 

potrebné kroky na kontaktovanie príslušných orgánov. 

 

Nebezpečné látky a predmety 
 

Prinášanie, používanie a predávanie všetkých zdraviu škodlivých látok a všetkých nebezpečných 

predmetov je prísne zakázané pod hrozbou prísnych sankcií. 

 
 

            Používanie mobilných telefónov a pripojiteľných zariadení 
 

Používanie mobilných telefónov a pripojiteľných zariadení je v areáli školy, a počas všetkých 
školských a výchovno-vzdelávacích aktivít (mimoškolské aktivity, exkurzie) bez výslovného 
povolenia zodpovedného vyučujúceho, zakázané.  
 

Môže sa stať, že učiteľ používanie povolí (fotografické funkcie, stopky, kalkulačka a pod.). Je teda 
zodpovedný za správne používanie týchto zariadení. 
 

Mobilné telefóny a pripojiteľné zariadenia musia byť počas vyučovania vypnuté a odložené.  
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V prípade porušenia tohto zákazu môže zariadenie ktorýkoľvek pracovník školy žiakovi zabaviť 
na jeden deň.  
 

Po každom opakovanom porušení tohto zákazu nasleduje trest: žiak ráno odovzdá zariadenie v 
kancelárii Conseiller Principal d’Éducation (CPE) a pri odchode zo školy si ho vyzdvihne, a to počas 
jedného týždňa.  
 

Počas obedňajšej prestávky (v čase od 12.05 do 13.05) je používanie telefónu povolené len  
priestoroch školského klubu.  
V nutnom prípade sa žiak musí obrátiť na Oddelenie školského života, aby kontaktovalo jeho 
rodičov.   
 

Zakázané symboly, správanie a oblečenie: 
 

- Nosenie symbolov, ktorými sa vyjadruje osobné náboženské alebo politické presvedčenie. 

- Provokačné postoje a správanie, ktoré môže vytvárať nátlak na ostatných žiakov. 

- Narúšanie verejného poriadku v rámci školy alebo v jej okolí. 

- Príliš odhaľujúce oblečenie alebo oblečenie nevhodné do školy.  

- Propagovanie akýchkoľvek nepovolených látok.   
 

Počas vyučovania musí žiak musí odložiť kabát/bundu, klobúk, šiltovku, slnečné okuliare, a pod. 
Počas vyučovania je povolené napiť sa, avšak konzumácia jedla a žuvanie žuvačiek je 
zakázané. 
 

Oblečenie na telesnú výchovu 
 

- Športový úbor je povinný.  
- Žiaci sa prezliekajú pred a po skončení telesnej výchovy v šatniach.   
- Športová obuv s čiernou podrážkou nie je povolená.  

 
Správanie pri príchode do a odchode zo školy  

 

Žiaci, ktorí prichádzajú na bicykloch, kolobežkách, kolieskových korčuliach alebo skejtbordoch, 
musia z nich zísť pred bránou školy a bezpečne ich odložiť na miesto vyhradené na ich odkladanie. 
Musia rešpektovať svoje okolie. 
 

Bezpečnosť 
 

Dvakrát ročne sa v priestoroch školy organizuje evakuačné cvičenie, jedenkrát nácvik ukrytia 
a jedenkrát ročne cvičenie v prípade nežiaduceho vniknutia cudzej osoby do budovy školy. 
 
 

3. PRÁVA A POVINNOSTI ŽIAKOV 
  

Práva a povinnosti žiakov sú vymedzené a uplatňujú sa v súlade so zásadami svetskosti a 
vzdelávania ako verejnej služby. Uplatňovanie práv a povinností žiakov v rámci školy prispieva 
k ich príprave na prevzatie občianskej zodpovednosti. 
 
 

3.1        Práva 
 

3.1.1 Právo na vzdelanie 
 

Prvým základným právom každého žiaka je právo na kvalitné vzdelanie a výchovu podľa 
školského vzdelávacieho programu, v súlade s cieľmi stanovenými v projekte školy a za 
podmienok vhodných na osvojovanie si vedomostí. 
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3.1.2 Individuálne práva 
 

Každý žiaka má právo na rešpektovanie svojej telesnej aj duševnej integrity. Taktiež má právo na 
rešpektovanie svojej práce a svojho majetku. Má právo vyjadriť svoj názor v duchu tolerancie 
a úcty voči druhým. 
 
 

3.1.3 Neoprávnené použitie fotografií 
 

 

Použitie podobizne a obrazovej snímky v ktorejkoľvek osoby alebo časti školy, v akejkoľvek forme, 
bez súhlasu tejto osoby alebo riaditeľa školy je protiprávne a striktne zakázané. Škola si 
vyhradzuje právo systematicky využívať svoje práva v kolektívnom a individuálnom záujme. 
 

3.1.4 Kolektívne práva 
 

Právo na kolektívne vyjadrovanie sa uplatňuje cez zvolených zástupcov žiakov (Rada zástupcov 
žiakov) a Radu žiakov II. stupňa a gymnázia (CVCL), ktoré zhromažďujú názory a návrhy žiakov a 
prednášajú ich, riaditeľovi školy a Rade školy. 
 

3.1.5 Právo zhromažďovať sa 
 

Iniciatívu na zhromaždenie sa za účelom výkonu svojej funkcie môžu prevziať iba zvolení 
zástupcovia žiakov a zástupcovia s funkciou v Rade žiakov II. stupňa a gymnázia. Právo na 
zhromažďovanie sa uplatňuje v škole a musí mu predchádzať žiadosť u riaditeľa školy alebo jeho 
zástupcu. Cieľom práva na zhromažďovanie je uľahčiť plnenie zástupcovskej úlohy zástupcom 
žiakov ako i informovanie žiakov.  
 

3.1.6 Vylepovanie plagátov 
 

Na vyvesenie všetkých plagátov je potrebné požiadať o povolenie riaditeľa školy.   
 

 

3.2         Povinnosti 
 
  3.2.1 Učenie 
 
Základnou a absolútnou povinnosťou žiaka je snažiť sa zo všetkých síl, aby mal úžitok z 
vyučovania, ktoré mu je poskytované. Jeho postoj má umožniť vyučujúcim, aby mohli svoje 
povolanie vykonávať v dobrých podmienkach.  
Žiak má povinnosť vypracovávať úlohy, ktorú sa od neho požadujú. Rodiny v spolupráci s učiteľmi 
dohliadajú na to, aby žiak túto povinnosť rešpektoval.  
 

3.2.2 Rešpektovanie osôb  
 

Žiaci musia za každých okolností prejavovať rešpekt k iným žiakom a dospelým bez ohľadu na ich 
úlohu v škole (administratívni zamestnanci, vychovávatelia, alebo technický personál).  
Ak žiak pociťuje ohrozenie alebo šikanovanie, je potrebné, aby sa zveril niektorému z dospelých.  
 

3.2.3 Ochrana majetku 
 

Priestory a materiálne vybavenie školy sú spoločným majetkom, ktorý treba chrániť. Povinnosťou 
každého žiaka a je dbať na ich čistotu a poriadok, aby sa uchovali v dobrom stave. 
Ten, kto poškodzuje majetok školy, spolu so svojou rodinou preberá zodpovednosť za spôsobenú 
škodu. 
 
Škola môže požadovať finančnú náhradu bez toho, aby udelila prípadné disciplinárne sankcie. 
Žiak, ktorý poškodil majetok, môže byť vyzvaný, aby sa podieľal na jeho oprave.  
 
 

3.2.4 Povinnosť vyhnúť sa akémukoľvek násiliu 
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Slovné útoky, poškodzovanie osobného majetku, šikanovanie, krádež alebo pokus o krádež, 
fyzické násilie, obťažovanie, vydieranie a sexuálne násilie v škole patria k správaniu, na ktoré sa 
vzťahujú disciplinárne sankcie a/alebo trestné stíhanie.  
Žiaci sa musia v škole i v jej bezprostrednom okolí správať slušne a zodpovedne.  
 

 
3.3. Disciplinárne opatrenia 
 

3.3.1 Preventívne opatrenia 
 

Cieľom týchto opatrení je prevencia alebo zabránenie priestupkom, zabezpečiť kontinuitu 
vzdelávania a upovedomiť žiakov o zodpovednosti, ktorú majú. 
 

Môžu mať formu: 
-   záznamu o priestupku, 
-  podpísaním zmluvy o školskom vzdelávaní medzi zákonnými zástupcami, žiakom, triednym 
učiteľom, Conseiller Principal d’Éducation (CPE) a riaditeľom školy, 
-   výchovno-vzdelávacieho tútorstva s dospelým referentom. 
 

3.3.2 Tresty a sankcie 
 

Tresty a sankcie sú primerané veku žiaka, spáchanej vine a motivácii pretože ich cieľom je priviesť 
žiaka k zodpovednosti a uvedomeniu si následkov svojho konania. V prípade, že je vina 
individuálna, trest nemôže byť kolektívny. 
 

Tresty 
 

V prípade porušenia žiackych povinností tresty zadávajú učitelia, vedenie školy, vychovávatelia 
vykonávajúci školský dozor. 
 

Tresty môžu byť: 
- domáce úlohy navyše,  
- jednorazové vylúčenie z hodiny so zadanou prácou,  
- hodiny, počas ktorých si žiak po bežnom vyučovaní zostáva v škole plniť zadané úlohy. 
 

Disciplinárne sankcie 
 

Zadáva ich vedenie školy alebo Disciplinárna komisia v prípade škôd spôsobených personálu 
školy, škôd na majetku a závažného porušenia povinností žiaka. 
 

Možné sankcie sú: napomenutie, pokarhanie, opatrenia v oblasti vyvodenia zodpovednosti, 
dočasné vylúčenie z triedy, dočasné vylúčenie zo školy alebo jednej z jej doplnkových služieb a 
definitívne vylúčenie zo školy alebo jednej z jej doplnkových služieb.  
 
 

3.3.3 Disciplinárna komisia 
 

   Zloženie 
 

Disciplinárna komisia je zložená z riaditeľa školy (ktorý mu predsedá), jeho zástupcu, riaditeľa 

ekonomického oddelenia školy, dvoch zástupcov rodičov, piatich zástupcov personálu, jedného 

zástupcu žiakov gymnázia. 
 

Jeho zloženie schvaľuje francúzska Rada školy na svojom prvom zasadaní v školskom roku. 

Zástupcovia rodičov, personálu a žiakov sú vybraní spomedzi zvolených zástupcov alebo 

náhradníkov v Rade školy. 

 

 

   Zvolanie 
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Disciplinárnu komisiu zvoláva riaditeľ školy 5 pracovných dní pred jej zasadaním, rodine 

dotknutého žiaka je zaslaný doporučený list s doručenkou.  

Počas tohto obdobia môžu všetci členovia Disciplinárnej komisie ako i rodina žiaka alebo ňou 

vybraný zástupca oboznámiť so spisom, ktorý bude slúžiť ako podklad na zasadaní komisie. Pre 

informáciu môže byť prípadne prizvaný triedny učiteľ alebo kvalifikovaní zamestnanci, ktorí by 

mohli objasniť jej prácu. 

 

 

   Predbežné opatrenia a sankcie 
 

Disciplinárna komisia ukladá disciplinárne sankcie uvedené v bode 3.3.2  
 

Okrem toho môže riaditeľ školy od momentu, kedy zvolá Disciplinárnu komisiu, rozhodnúť o 

predbežnom vylúčení, ktoré trvá do dňa jej zasadania.  

Disciplinárna komisia môže taktiež nariadiť preventívne opatrenia, nápravné opatrenia a 

sprievodné opatrenia stanovené školským poriadkom.  

Sankcie uložené disciplinárnou komisiou nemôžu byť v žiadnom prípade kolektívne. Prijímajú sa 

za zatvorenými dverami. 

 
 
 

4. VZŤAHY ŠKOLA - RODINA 
 

Rodičia alebo zákonní zástupcovia žiakov majú práva a povinnosti o dieťa sa starať a vychovávať 

ho ; tieto sú zadefinované v Občianskom zákonníku v článkoch týkajúcich sa rodičovských práv a 

povinností.  

 

Tieto práva a povinnosti sa prirodzene zhodujú s školským poriadkom školy, ktorý je základným 

nástrojom na vznik dialógu ako i spolupráce s rodinami.  
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ZÁVÄZOK žiaka 
 

Oboznámil/a som sa s platným školským poriadkom Francúzskej medzinárodnej školy na školský 

rok 2021-2022 ako i s jeho 3 prílohami a zaväzujem sa k jeho dodržiavaniu. 

Priezvisko: …………..…………………………………………………  Meno: ……………..…………………………………… 

Trieda: …………….                                 

V …………………………..…………………….., dňa ………………..…………..                       

Podpis žiaka : 

 

ZÁVÄZOK rodiča/rodičov (zákonných zástupcov) 
 

Oboznámil/a som sa s platným školským poriadkom Francúzskej medzinárodnej školy na 

školský rok 2021-2022 ako i s jeho 3 prílohami a zaväzujem sa k jeho dodržiavaniu mnou i 

mojím dieťaťom : …………………………………………………………………………………………………………………… 

(priezvisko, meno) 

 

Matka / otec / zákonný zástupca (nehodiace sa vyškrtnúť)  

Priezvisko: ………………………………………………………………………………………………………. 

Meno: ……………………………………………………………………….…………………………  

V ……………………………………………………….., dňa …………………….………………….. 

Podpis:        

 

Matka / otec / zákonný zástupca (nehodiace sa vyškrtnúť)  

Priezvisko: ………………………………………………………………………………………………………. 

Meno: ……………………………………………………………………….…………………………  

V ……………………………………………………….., dňa …………………….………………….. 

Podpis:   


