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SIEŤ ŠKÔL NORD ANGLIA  
EDUCATION 

Sieť škôl Nord Anglia 
Education otvorila Britskú 
medzinárodnú školu v 
Bratislave v septembri 1997. 
Nord Anglia Education, sieť 
prestížnych medzinárodných 
škôl pôsobí v 29 krajinách 
sveta od Ameriky, Európy, Číny, 
juhovýchodnej Ázie, Indie až po 
Stredný východ. 66 našich škôl 
poskytuje vzdelanie viac ako 
66 000 študentov 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 ľudia  
a sieť našich škôl boli úspešní. 
Veríme, že: 

•  neexistujú žiadne limity  
v tom, čo študent môže  
dosiahnuť

•  kreativitou a výzvami sa 
zlepšujeme

•  uprednostňujeme 
personalizované vyučovanie

•  jedinečné globálne 
príležitosti zlepšujú 
vzdelávanie každého 
študenta

Veríme, že byť súčasťou 
našej komunity 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 naša spolupráca s 
Juilliard School, MIT, UNICEF  
a King’s College London.

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 z nich 
odhodlaní optimisti. Aby boli 
najlepšími, akými môžu byť.  
A v neposlednom rade, aby im 
záležalo na zdokonalení 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 
vychovávajú každého študenta 
a uplatňujú voči každému 
individuálny prístup. Staviame 
na silných osobných stránkach  
a zanietenosti každého 
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 spoločnosti Nord Anglia 
Education.

Toto je prístup spoločnosti Nord 
Anglia Education.

Úvod

Po príchode do BISB vás privíta 
naša srdečná a priateľská 
komunita študentov, rodičov 
a zamestnancov viac ako 40 
národností. Chceme, aby rodičia 
boli aktívnou a podporujúcou 
súčasťou školy a naša komunita 
Vám pomôže čo najlepšie využiť 
život v Bratislave.

Účelom tejto príručky je 
poskytnúť rýchle informácie 
pre rodičov. Zároveň sa pokúša 
vymedziť etické princípy  
a postupy na zabezpečenie 
cieľavedomého vzdelávania.

Jednou z veľmi silných stránok 
britského medzinárodného 
vzdelávania je, že zahŕňa všetky 
aspekty morálneho, fyzického, 
emočného, estetického,  
sociálneho a akademického 
rozvoja študentov zamerané 
na najlepšie osobné vlastnosti 
každého jednotlivca.

V BISB ich dosahujeme 
prostredníctvom excelentného 
vyučovacieho procesu, ktorý 
podporujú a dopĺňajú naši 
triedni učitelia, ročníkoví 
zástupcovia, pastoračný 
manažment, kariérový  
a univerzitný poradca  
a výchovný poradca.

Triedni učitelia sú vždy prvým 
kontaktom pre rodičov  
a zdrojom informácií a pomoci 
v súvislosti so školskými 
záležitosťami. Našou prvoradou 
snahou je partnerstvo s rodičmi.

Sme hrdí na našu komunitu, 
ktorú spája spoločný cieľ 
poskytovania vzdelávania  
a výchovy pre študentov 
BISB. Silná komunita vytvára 
podmienky pre úspešné 
vzdelávanie každého jednotlivca. 
Spoločne uznávané hodnoty sú 
základom správneho fungovania 
a neustáleho rozvoja.

Táto príručka zohráva 
úlohu pri budovaní našej 
školskej komunity. Obsahuje 
odporúčania a informácie 
týkajúce sa každodenného 
života školy a podujatí, ktoré sú 
základom našej „DNA“.

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

Karen Eastwood
riaditeľka 

Predslov riaditeľky školy

Naša filozofia
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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 
Juilliardu. Program zahŕňa 
aj profesionálny rozvoj pre 
učiteľov, letnú školu a súkromné 
hodiny.

Hudobný odbor sme v BISB 
spustili už v septembri 2016, 
tanečný  odbor v septembri 
2018 a dramatický odbor  
v septembri 2019.

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 
66 Nord Anglia škôl vo svete. 

Predmety, ktoré sa učíme v 
škole, nám nemusia poskytnúť 
potrebné vedomosti a zručnosti 
v neustále meniacom sa 
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.

Všetci študenti a rodičia sú 
povinní dodržiavať všetky 
platné a účinné školské pravidlá 
a nariadenia uvedené v Príručke 
pre rodičov a publikované  

v Prevádzkovom poriadku školy. 
Tieto upravujú práva  
a povinnosti študenta počas 
jeho účasti na vzdelávaní v BISB. 
Triedni učitelia oboznámia 

študentov s prevádzkovým 
poriadkom školy na začiatku 
školského roka. 

Spolupráca

Školský a prevádzkový poriadok

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.



P R Í R U Č KA  P R E  R O D I ČOV  ZÁ K L A D N Á  Š KO L A  2 0 2 0 / 2 0 2 1 98

Usporiadanie ročníkov v MŠ  
a ZŠ je nasledovné:

*Detské jasle – dieťa musí mať 3 
roky pri nástupe do jaslí

ZVEDAVÍ
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.

UVEDOMELÍ
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.

MYSLITELIA
Kriticky a tvorivo myslíme, 
analyzujeme a konáme 
zodpovedne pri zložitých 
problémoch. Trénujeme 
iniciatívu pri preberaní 
opodstatnených, etických 
rozhodnutí.

KOMUNIKÁTORI
Vyjadrujeme sa sebavedome 
a tvorivo vo viac ako 
jednom jazyku a mnohými 
spôsobmi. Efektívne navzájom 
spolupracujeme, starostlivo 

načúvame názorom iných 
jednotlivcov a skupín.

ZÁSADOVÍ
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.

OTVORENÍ
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.

STAROSTLIVÍ
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.

ODVÁŽNI
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.

VYROVNANÍ
Vieme, že je dôležité dodržiavať 
vyváženosť v každodennom 
režime - duševnú, telesnú  
a emocionálnu, aby sme tak 
mohli viesť zdravý a vyrovnaný 
život. Uvedomujeme si našu 
previazanosť s ostatnými ľudmi 
a so svetom, v ktorom žijeme.

HĹBAVÍ
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. 

* © IBO 2003

Profil študenta*

Štruktúra školy

Ročník Umiestnenie
Vek žiaka k 1.9.  
pri nástupe do 

školy

Vek žiaka k 31.8.
pri odchode zo 

školy

Dátum narodenia 
žiaka

Detské jasle
(Nursery)

WILLOWS
Dolinského 1 3 4 1.9.2016 – 31.8.2017

Predškolské 
zariadenie 

(Reception)

WILLOWS
Dolinského 1 4 5 1.9.2015 – 31.8.2016

1. ročník MAPLES 
Pekníkova 4 5 6 1.9.2014 – 31.8.2015

2. ročník MAPLES 
Pekníkova 4 6 7 1.9.2013 – 31.8.2014

3. ročník
Hlavná budova

OAKS
Pekníkova 6

7 8 1.9.2012 – 31.8.2013

4. ročník
Hlavná budova

OAKS
Pekníkova 6

8 9 1.9.2011 – 31.8.2012

5. ročník
Hlavná budova

OAKS
Pekníkova 6

9 10 1.9.2010 – 31.8.2011

6. ročník
Hlavná budova

OAKS
Pekníkova 6

10 11 1.9.2009 – 31.8.2010
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Pedagogickí pracovníci základnej školy
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/abd/e41/61380-
termdates-2020-2021.pdf

Prosíme vás, aby ste 
rešpektovali dni školského 
vyučovania a rodinné dovolenky 
si plánovali výlučne počas 
prázdnin. Neprítomnosť vášho 
dieťaťa počas vyučovania 
narušuje jeho študijný plán, ako 
aj s tým spojené naplánované 
aktivity a samotné vzdelávanie 
žiaka. Ak máte vážny dôvod na 
absenciu vášho dieťaťa počas 
školského vyučovania, písomne 
požiadajte o súhlas riaditeľku 
materskej a základnej školy. 

Školský kalendár 

Prvý trimester

Utorok 25. augusta Uvítací deň pre nových študentov

Streda 26. augusta Začiatok trimestra o 8:05

Utorok 1. septembra Štátny sviatok

Utorok 15. septembra Štátny sviatok

Pondelok 26. októbra až pondelok 2. novembra (6 dní) Trimestrálne prázdniny

Pondelok 16. novembra až utorok 17. novembra 
(17. november – štátny sviatok) Jesenné prázdniny

Piatok 18. decembra Koniec trimestra

Druhý trimester

Štvrtok 7. januára Začiatok trimestra o 8:05

Piatok 29. januára Zimné prázdniny

Pondelok 1. marca až piatok 5. marca (5 dní) Trimestrálne prázdniny

Streda 31. marca Koniec trimestra

Tretí trimester

Pondelok 12. apríla Začiatok trimestra o 8:05

Piatok 28. mája až pondelok 31. mája (2 dni) Trimestrálne prázdniny

Piatok 25. júna Koniec trimestra

Materská škola
Sarah Thorpe

5. a 6. ročník
Gabrielle Clover

Andrea Juríková  
Lucia Harmathová
Sarah Thorpe       
Alana Zimmermann

Jana Kopáčová 
Nicola Rawstron 
Anežka  Hetešová  
Renáta Viskupová          
Zuzana Hollá

Lauren Kenny  
Katarína Euell 
Tomáš Pavlík  
Gareth Evans  
David Mumby

Sarah Macdonald

Nicholas McGauley  
Catherine McNeilly
Anna Mišunová

Anthony Prince
Mariana Malagaris

Eliza Jonczyk (Sp)      
Matúš Sagan (G)         
Liana Kitz (G)                  
Gwénaël Gobert (Fr)
StanislavaTaranová (Sl) 
Marina Belejkaničova (Sl)
Dawoon Jung (Ko)

Maryna Glibko 
Lenka Ertlová
Daniela Kollárová

Pauline Mably  
Kristi Lúčna  
Elena Kelly

Natália Hanuliková

Damien Walker 1A  
Emily Stewart 1B 
Clare Vincent 2A    
Samantha Chew  2B
Alison Fegyveres 2C

Iveta Higgins 1A         
Tamara Trutzová 1B  

David Kelly  2A  
Katarina Kadlecova 2B
Rosemary Finley 2C

Judith Boyd 3A          
Lianne Berrisford 3B

Simon Thrope 4A  
Conor O’Brien 4B  
Ursula Jardine 4C

Kelly Martin 3        
Katarína Lacová 4

Daren King 5A                   
James Williamson 5B 

Gabrielle Clover  6A  
Charlotte Nash 
Wanklin 6B
Martin Rawstron 6C

Barbora Kopčoková 5  
Sandra McKillop 6

Telesná výchova

Dramatická výchova EAL - Angličtina 
ako ďalší jazyk Odborní asistenti Výchovný poradca

Hudobná výchova Svetové jazyky Podpora pri učení

Riaditeľka základnej školy
Sue Warmington

Zástupkyňa riaditeľky ZŠ
Clare Vincent Senior Phase Leader

Ursula Jardine

1. a 2. ročník
Emily Stewart

3. a 4. ročník
 Lianne Berrisford
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V BISB sa navzájom 
rešpektujeme, čo je dôležité,  
ak chceme zabezpečiť bezpečné 
a vhodné prostredie pre našich 
žiakov. Robíme všetko preto, 
aby žiaci radi chodili do školy  
a boli úspešní vo svojom 
snažení.

Uvedomujeme si, že naše deti 
ešte nemajú vedomosti, ktoré 
budú v budúcnosti potrebovať. 
Preto je našou úlohou uľahčiť 
im proces učenia, aby sa stali 
celoživotnými študentmi, ktorí 
budú vedieť uplatniť svoje 
schopnosti kritického myslenia 
pri stále rozmanitejších  
a náročnejších problémových 
situáciách.

Profil žiaka sa stotožňuje  
s kľúčovými hodnotami, ktoré 
podporujeme. Chceme, aby naši 
žiaci boli:

UVEDOMELÍ, 
SVEDOMITÍ, 

STAROSTLIVÍ, 
VYROVNANÍ, 

S OTVORENOU MYSĽOU, 
HĹBAVÍ, 

MYSLITELIA, 
KOMUNIKÁTORI, 

ODVÁŽNI,
 ZVEDAVÍ

•  Učebný plán pre materskú 
a základnú školu je široký, 
vyvážený a relevantný. Určuje 
postupnosť podľa ročníkov 
od materskej školy až po  
6. ročník a gymnázium.

• V BISB vyučujeme najmä 
podľa anglických národných 
osnov, ktoré sme upravili tak, 
aby odzrkadľovali potreby 
našej medzinárodnej  
a multikultúrnej komunity, 
a aby sme čo najviac vyťažili 
z lokality Bratislavy, kde sa 
škola nachádza. Čerpáme 
zo zdrojov medzinárodných 
učebných osnov pre 
materské a základné školy.

• S rastúcim významom STEAM 
predmetov v našej škole 
vyvíjame prístup založený 
na projektovom vzdelávaní 
k niektorým aspektom 
učebných osnov. Ide  
o prístup, ktorý učí študentov 
spolupracovať, rozvíjať 
zručnosti v oblasti riadenia 
projektov a vytvárať spojenia 
so „svetom dospelých“.

• Všetky predmety, okrem 
cudzích jazykov, prebiehajú  
v angličtine.

• Niektoré hodiny, ktoré učia 
špecializovaní učitelia, sa 
vyučujú v presne určenom 
čase. Zvyšok rozvrhu je 
flexibilný, vnímavo ho 
prispôsobujeme aktuálnym 
potrebám žiakov, aby dobre 
zvládli predpísané učebné 
osnovy.

• V rámci učebných osnov 
sa snažíme prepojiť 
preberané učivo jednotlivých 
predmetov. Žiakom to 
umožňuje lepšie si osvojiť 

slovnú zásobu a kľúčové 
pojmy, no i rozvinúť ich 
zručnosti. 

• Informačné technológie 
učíme ako samostatný 
predmet. V rámci vyučovania 
iných predmetov aktívne 
využívame počítače a iPady  
s cieľom čo najviac 
zefektívniť výučbu.

Počas školského roka 
2019/2020 sme realizovali aj 
virtuálne (online) vzdelávanie. 
Naskenovaním QR kódu získate 
rýchly prístup k učebným 
osnovám a informáciám  
o virtuálnom vyučovaní.

Učebné osnovy
TRIEDNI UČITELIA
Väčšina našich učiteľov 
vyštudovala vo Veľkej Británii 
a má skúsenosti s britským 
vzdelávacím systémom. 
Mnohí majú skúsenosti z 
medzinárodných škôl. Naším 
spoločným cieľom je vynikajúce 
vzdelávanie a výchova. 

ASISTENTKY UČITEĽA PRE 
VÝCHOVU A VZDELÁVANIE 
V každej triede od detských jaslí 
až po 2. ročník (vrátane) pracuje 
spolu s učiteľom aj asistentka, 
ktorej úlohou je podporiť 
akademický a sociálny rozvoj 
detí. V 3. až 6. ročníku má 
každý ročník jednu asistentku. 
Úloha asistentiek je pri 
učení nenahraditeľná, keďže 
podporujú jednotlivcov aj 
skupiny, aktívne sa podieľajú 
na hodnotení a monitorovaní 
napredovania žiakov a ich 
úlohou je pomôcť vytvoriť 
aktívne a vizuálne stimulujúce 
prostredie pre deti. 

Naše asistentky sú skúsené 
a vzdelané, častokrát sú to 
kvalifikované učiteľky. Okrem 
toho máme v škole k dispozícii 
aj špecializované asistenky, 
ktoré sa venujú deťom so 
špeciálnymi vzdelávacími 
potrebami alebo žiakom, pre 
ktorých je angličtina úplne 
novým jazykom.  
Máme aj 3 odborné asistentky, 
ktoré poskytujú pedagogickú 
podporu a zastupujú učiteľa na 
vyučovaní. 

UČITELIA 
ŠPECIALIZOVANÝCH 
PREDMETOV
Učitelia hudobnej výchovy, 
dramatickej výchovy, tanečnej 
výchovy, telesnej výchovy, 
nemčiny, francúzštiny, 
španielčiny (6. ročník), 
slovenčiny a kórejčiny učia svoje 
predmety samostatne,  
ale zároveň spolupracujú  
s triednym učiteľom, aby kvalita 
práce žiakov odrážala vysoký

štandard. Triedni učitelia často 
zastávajú v rámci školy aj iné 
funkcie, sú koordinátormi 
jednotlivých vyučovacích 
predmetov. Pracujú na rozvoji 
učebných osnov v rámci 
svojho predmetu a poskytujú 
podporu a poradenstvo svojim 
kolegom. Výmena odborných 
znalostí s kolegami a rozvíjanie 
schopností pomáha neustále 
zvyšovať kvalitu vzdelávania 
žiakov.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa výchovy a vzdelávania vášho 
dieťaťa, je dôležté vedieť, na koho sa obrátiť – kto vám rýchlo  
a efektívne pomôže. Prvou kontaktnou osobou býva vo väčšine 
prípadov triedny učiteľ (class teacher), no ak vám nedokáže adek-
vátne poradiť a pomôcť, môžete sa obrátiť na koordinátora prísluš-
ného ročníka (Phase leader). 

detské jasle a predškoláci (WILLOWS) 
Sarah Thorpe (Sarah.Thorpe@bisb.sk) 

1. a 2. ročník (MAPLES)   
Emily Stewart (Emily.Steward@bisb.sk)

3. a 4. ročník (OAKS)   
Lianne Berrisford (Lianne.Berrisford@bisb.sk)

5. a 6. ročník (OAKS)   
Gabrielle Clover (Gabrielle.Clover@bisb.sk)

Ak ide o citlivú záležitosť, ktorú si neželáte konzultovať s triednym 
učiteľom, prípadne koordinátorom daného ročníka, dohodnite si, 
prosím, stretnutie so zástupkyňou riaditeľky materskej a základnej 
školy pani Clare Vincent (Clare.Vincent@bisb.sk) alebo s pani riadi-
teľkou MŠ a ZŠ pani Sue Warmington (Sue.Warmington@bisb.sk). 

Stretnutie vám sprostredkuje kancelária školy alebo ich môžete 
požiadať priamo emailom.

Koho kontaktovať, ak máte nejaké nejasnosti,  
pochybnosti, obavy 

Učebné osnovy:

Virtuálne
vyučovanie:
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VYSVEDČENIA A 
RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIA
Rodičov vnímame ako 
partnerov pri vzdelávaní svojich 
detí, a preto je pre nás veľmi 
dôležité, aby boli informovaní  
o pokrokoch a úspechoch 
svojho dieťaťa v škole. Ak má 
rodič alebo učiteľ nejaké obavy 
týkajúce sa napredovania 
dieťaťa, je potrebné to 
prediskutovať, aby sme našli 
optimálne riešenie. 

Príležitostí stretnúť sa  
a komunikovať s učiteľom je 
viacero. Môžete si dohodnúť 
stretnutie, komunikovať 
e-mailom alebo sa s učiteľom 
neformálne porozprávať 
napr. na ihrisku. Pravidelná 
komunikácia a diskusia  
s triednym učiteľom vám 
poskytne oveľa viac informácií  
o tom, ako sa vášmu dieťaťu 
darí. 

• Počas prvých 2 týždňov nové-
ho školského roku  
organizujeme stretnutia  
s učiteľmi (Meet the Teacher), 
na ktorých sa dozviete niečo 
o učebných osnovách,  
dennom programe, domá-
cich úlohách a pod. 

• 4-krát ročne (v októbri,  
decembri/januári, apríli a júni) 
organizujeme rodičovské 
združenia pre rodičov  
a žiakov (Pupil Progress 
Meetings), na ktorých disku-
tujeme o všetkých stránkach 
akademického, ale aj sociál-
neho vývoja dieťaťa. Dohod-
neme sa na jeho študijných 
cieľoch a podľa potreby ich 
upravujeme.

• V decembri a júni dostanete 
vysvedčenia, ktoré detailne 
mapujú dosiahnuté výsledky 
a pokrok dieťaťa za daný  
trimester/rok, ako aj stano-
vené ciele na nasledujúce 
študijné obdobie. 

• Žiaci so slovenským 
občianstvom študujúci  
aj slovenčinu obdržia  
aj slovenské vysvedčenie.

• Ak by ste mali nejaké obavy, 
týkajúce sa vzdelávania váš-
ho dieťaťa, alebo potrebujete 
niečo podrobnejšie predisku-
tovať, môžete si kedykoľvek 
dohodnúť stretnutie s tried-
nym učiteľom.

• Informácie týkajúce sa hodno-
 tenia alebo dosahovaných 

výsledkov (attainment 
bands), dostanete  
v písomnej forme a zároveň 
pre vás budeme organizovať 
rodičovské stretnutia.

• Ak má rodič akékoľvek otázky 
alebo pochybnosti, môže sa 
s nimi obrátiť na učiteľa aj 
e-mailom.

• Na konci tejto príručky nájde-
te všetky dôležité termíny pre 
materskú a základnú školu.

METÓDY VÝUČBY
•  Naši učitelia disponujú širokou 

škálou učebných metód  
a stratégií, ktoré využívajú na 
to, aby žiakov zaujali a aktívne 
zapojili do vyučovacieho  
procesu. Hodiny sú pútavé,  
stimulujúce, prispôsobené 
učivu, samotnému priebehu 
hodiny, potrebám jednotlivých 
žiakov, ako aj celej skupiny. 

•  Veľký dôraz kladieme na uplat-
nenie vedomostí v praxi – žiaci 
majú priestor na skúmanie  
a objavovanie. Veríme, že deti 
sa najviac naučia, keď si veci 
skúsia samé.

•  Obsah hodiny i jednotlivé  
úlohy sa líšia potrebami  
jednotlivých žiakov, deti  
napredujú vlastným tempom.  

•  Žiaci majú možnosť učiť sa  
v rôznych situáciách. Niektoré 
veci sa učia všetci spolu alebo 
si učivo precvičujú a upevňujú 
v skupinkách, do ktorých sú 
zaradení podľa náročnosti 
úloh. Iné zadania si vyžadujú 
prácu vo dvojici či samostatnú 
prácu.

•  Žiaci aplikujú rôzne zručnosti 
prostredníctvom projektového 
vyučovania.

•  Učitelia a asistentky učiteľov 
žiakov pozitívne motivujú, 
chvália, odmeňujú za snahu 
a usilovnú prácu. Snažia sa 
vyzdvihovať a podporovať  
pozitívne veci, nie hodnotiť  
negatívne postoje alebo  
nevhodné správanie. 

•  Žiakov vedieme k tomu, aby 
aktívne pristupovali k vlast-
nému vzdelávaniu, dokázali 
si sami určiť reálne osobné 
ciele a vedeli ohodnotiť svoje 
napredovanie.

•  Žiaci používajú pri štúdiu  
moderné technológie. 

HODNOTENIE
Učitelia počas celého školské-
ho roku testujú žiakov rôznymi 
spôsobmi, aby si overili ich snahu 
a napredovanie. Vďaka tomu si 
vedia lepšie naplánovať hodiny 
podľa potrieb svojej triedy. 
Pri hodnotení používame:

•  Priebežné (čiastkové)  
hodnotenie (Assessment  
for Learning)
Priebežnú spätnú väzbu dostáva 
žiak pri výučbe. Vyžaduje 
si to aktívnu spoluprácu 
žiaka aj učiteľa. Táto forma 
hodnotenia pomáha učiteľovi 
určiť úroveň získaných 
vedomostí a zároveň mu 
pomáha rozpoznať, čomu 
žiak porozumel, ako rozmýšľa, 
a čo mu pomohlo k tomu, 
aby sa danú vec naučil. Je to 
efektívna metóda zameraná 
na určenie vedomostí 
žiaka, ktorá zároveň slúži 
na porovnanie získaných 
vedomostí s očakávanými 
učebnými štandardmi. Táto 
metóda je založená na kladení 
otázok, pozorovaní žiaka pri 
učení (s následnou detailnou  
spätnou väzbou), hodnotení 
spolužiakov navzájom  
a vlastným ohodnotením  
stanovených cieľov. 

•  Súhrnné (komplexné)  
hodnotenie (Assessment  
of Learning) 
Hodnotenie prebratého učiva 
prebieha na konci jednotlivých 
učebných etáp - napr. pri skon-
čení danej témy v rámci pred-
metu, na konci trimestra alebo 
školského roku. Jeho cieľom 

je vyhodnotiť žiakove znalosti 
a napredovanie, a to porovná-
vaním cieľov, ktoré bolo treba 
splniť (napr. zvládnutie ná-
sobilky, správne hláskovanie 
slov, čítanie, matematika, či 
prírodné vedy). Učiteľ si môže 
pripraviť vlastné testy alebo 
môže použiť  publikované  
testy. Tieto informácie, ak je 
to potrebné, použije učiteľ pri 
príprave plánu na zlepšenie 
výsledkov dieťaťa, aby sa uistil, 
že všetky deti v učení napre-
dujú.

•  Každoročné online adaptačné 
testy
Počas roka žiaci 3. až 6. ročníka 
píšu krátke online adaptačné 
testy z čítania, matematiky 
a rozvoja zručností. Dané testy 
nám poskytujú štandardizované 
hodnotenie schopností každého 
dieťaťa v závislosti od jeho  
veku, a taktiež nám pomáhajú 
rozpoznať jeho silné i slabé 
stránky v porovnaní s ostat-
nými deťmi v rovnakom veku. 
Tieto testy sú skvelým  
ukazovateľom úrovne našich 
žiakov v porovnaní s britskými/ 
medzinárodnými štandardmi. 

•  Profil 2 Simple (pre deti v jas- 
liach a predškolskom zariadení 
– Nursery a Reception)
Napredovanie detí v jasliach 
a predškolskom zariadení 
sledujeme prostredníctvom 
online nástroja, ktorý zachytáva 
významné študijné výsledky  
vo fotografickej podobe.
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Vyučovanie v jasliach  
a v predškolskom zariadení 
končí o 14:45. Všetkým žiakom 
ponúkame popoludňajší  
program, ale neodporúčame, 
aby mladšie deti ostávali po 
vyučovaní dlhšie každý deň. 
Vyučovanie môže byť pre nich 
únavné a ďalšie mimoškolské 
aktivity môžu mať vplyv na ich 
napredovanie a duševnú pohodu.

Deti v jasliach a predškoláci 
môžu využiť tzv. „Rockets“ klub, 
kde sa môžu hrať s kamarátmi 
pod dozorom až do 16:45 
(pondelky až štvrtky) a do 15:45 
(piatky). JE POTREBNÁ REZER-
VÁCIA VOPRED PROSTREDNÍC-
TVOM NÁŠHO ONLINE SYSTÉMU 
CHQ. Predškolákom (Reception) 
ponúkame aj možnosť bezplat-
ných rozširujúcich mimoškol-
ských aktivít od 14:45 do 15:45  
a deti v jasliach majú túto mož-
nosť od jarného trimestra.

Na všetky krúžky je potrebné 
deti v jasliach a predškolákov 
zaregistrovať prostredníctvom 
nášho elektronického systému 
CHQ.

Vyučovanie pre žiakov 1. a 2. 
ročníka končí o 14:45. Školský 
klub „Rockets“ prebieha od 
pondelka do piatku do 15:45  
a je zahrnutý v školnom, ale 
počet miest je obmedzený. 
Je potrebná registrácia  
prostredníctvom CHQ.  

Žiaci 1. a 2. ročníka môžu 
navštevovať aj 45-minútové  
rozširujúce mimoškolské 
aktivity od pondelka do stredy. 
Náklady sú zahrnuté v školských 
poplatkoch.

Vo štvrtok a piatok ponúkame 
žiakom 1. a 2. ročníka krúžky 
pod vedením externých 
učiteľov/trénerov v čase od 
14:45 do 15:45. Tieto krúžky  
sú platené a rodičia obdržia  
po registrácii faktúru. Platí  
sa na celý trimester vopred  
a refundácia nie je možná. 

Na všetky krúžky je potrebné 
deti v 1. a 2. ročníku zaregistro- 
vať prostredníctvom nášho 
elektronického systému CHQ.

Vyučovanie pre žiakov 3. – 6. 
ročníka končí o 15:45 v pondelok 
až stredu a o 14:45 vo štvrtok 
a piatok (v súlade s gymnáziom).

Rozširujúce mimoškolské aktivity 
prebiehajú v čase od 14:45 do 
15:45 v rámci vyučovania počas 
dvoch z troch dní od pondelka 
do stredy (platí pre dni, keď žiaci 
nemajú plávanie, korčuľovanie 
alebo gymnastiku). Deti sa 
prihlasujú na tieto aktivity  
u svojho triedneho učiteľa. Tieto 
aktivity sú pre žiakov 3. – 6. 
ročníka voliteľné. V prípade,  
ak nechcete svoje dieťa prihlásiť 
na tieto aktivity, oznámte to jeho 
triednemu učiteľovi a kancelárii 
školy pred začiatkom trimestra. 
Rozširujúce mimoškolské  

aktivity prebiehajú v blokoch 
po 10 týždňov a žiaci sa ich buď 
zúčastňujú alebo nezúčastňujú. 
Nemôžu sa v priebehu bloku 
pridať.

Ak vaše dieťa nenavštevuje 
rozširujúce mimoškolské aktivity, 
musíte ho vyzdvihnúť o 14:45. 
Prosím, berte na vedomie, že 
školské autobusy o tomto čase 
nepremávajú.

Vo štvrtok a piatok ponúkame 
žiakom 3. - 6. ročníka krúžky 
pod vedením externých 
učiteľov/trénerov v čase od 
14:45 do 15:45. Tieto krúžky  
sú platené a rodičia obdržia  
po registrácii faktúru.  
Registrácia je na celý školský rok, 
s možnosťou zrušiť krúžok pred 
začiatkom každého trimestra. 
Platí sa na celý trimester vopred 
a refundácia nie je možná. 
Na tieto krúžky je potrebné deti 
zaregistrovať prostredníctvom 
nášho elektronického systému 
CHQ.

Rozširujúce mimoškoské aktivity a krúžky
Deti by mali doma každý deň 
čítať a môžu dostať aj domácie 
úlohy z matematiky, pravopisu 
a fonetiky podľa uváženia ich 
triedneho učiteľa. Učitelia  
špecializovaných predmetov 
môžu zadať domáce úlohy na 
upevnenie prebratého učiva

Počas školského roka budú mať 
žiaci príležitosť zúčastniť sa  
niekoľkých exkurzií, ktorých  
cieľom je podporiť a rozvíjať všetky 
oblasti učebných osnov. Naviac, 
žiaci sa v októbri zúčastňujú Dňa 
objavov (Discovery Day) navrh- 
nutého tak, aby si utužovali 
tímového ducha a spoznali jeden 
druhého aj mimo školy. Všetky 
potrebné informácie o exkur- 
ziách dostanete vopred. Občas 
sa môže stať, že vás požiadame  
o to, aby ste sa výletu zúčastnili  

aj vy. BISB hradí náklady na  
nepobytové výlety.

Počas letného trimestra v júni 
majú žiaci 3. až 6. ročníka príleži-
tosť zúčastniť sa výletov v trvaní 
až štyroch nocí. Tieto pobytové 
výlety sú starostlivo naplánova-
né tak, aby boli žiaci v bezpečí, 
dobre strážení a zároveň mohli 
zažívať rôzne dobrodružstvá, 
spoznávať a skúšať nové veci. 
Program školských výletov 
kombinuje zábavu a skúsenosti 
s učením, ktoré rozvíjajú tímovú 
prácu, ale i samostatnosť  
a sebadôveru. Všetkým žiakom 
odporúčame zúčastniť sa týchto 
výletov.

Približné výdavky na výlety  
v školskom roku 2020/2021  
sú nasledovné:

•  3. ročník – jedna noc  
v bratislavskom okrese  
(100 EUR)

•  4. ročník – dve noci  
v Rakúsku (230 EUR)

•  5. ročník – tri noci  
v Rakúsku (400 EUR)

•  6. ročník – tri/štyri noci  
v Rakúsku - plachtenie  
(450 EUR)

Túto sumu hradia rodičia  
a zahŕňa: cestovné, poistenie, 
stravu a ubytovanie, inštruktorov, 
aktivity a vybavenie.

Taktiež organizujeme voliteľný 
lyžiarsky zájazd pre žiakov 5. a 6. 
ročníka. Výlet je obmedzený na 
počet žiakov 40 a približná suma 
za tento zájazd je 650 EUR.

Domáce úlohy

Exkurzie

Školské výlety

Popoludňajší program  
pre Willows

Popoludňajší program 
pre Maples

Rozširujúce mimoškolské 
aktivity a krúžky pre Oaks
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Rodičia môžu zapísať svoje  
deti do nášho individuálneho  
hudobného programu, ktorý 
ponúka výuku 1:1. Ponúkame 
hodiny hry na klavír, husle, 
violončelo, flautu, fujaru, 
ukulele, akustickú gitaru, 
elektrickú gitaru, bas gitaru, 
bicie, saxofón, zobcovú flautu, 
trombón, trúbku a spev. Hodiny 
prebiehajú počas dňa a aj po 
vyučovaní a organizuje ich pani 
Vladimíra Sertlová. Rozvrh sa 
mení každý deň a deti rotujú 
tak, aby nevymeškali výučbu. 
Hodiny sa vyučujú v hudobých 
triedach na prízemí. Rodičia, 
ktorých deti majú hodinu 
hudobnej výchovy po škole, 
musia prísť do školy najneskôr 
o 16:30 a počkať na svoje deti, 
pretože po 16:30 kancelária  
školy už nemusí byť otvorená.

Škola je vybavená vysoko- 
kapacitnou wifi sieťou, žiaci 
majú k dispozícii aj Primary  
IKT učebne (Informačné  
a komunikačné technológie)  
a viaceré prenosné zariadenia. 
Žiaci 3. až 6. ročníka majú svoj 
vlastný školský iPad, ktorý 
používajú pri práci v škole. 
iPady uľahčujú spoluprácu, 
realizáciu výskumov, prípravu 
multimediálnych prezentácií, 
prekladov a pochopenie 
možností mobilných technológií. 
Počas hodín IKT sa žiaci učia  
aj základom programovania.

Dramatickú výchovu vyučuje 
odborník a pomáha žiakom 
rozvíjať spôsoby vyjadrovania sa. 
Študenti majú každé 2 týždne 
jednu 60-minútovú lekciu. 
Tanečná výchova bola vždy 
súčasťou nášho študijného 
programu telesnej výchovy 
a vyučujú ju učitelia telesnej 
výchovy. Vďaka spolupráci  
s Juilliardom naši učitelia
telesnej výchovy profitovali  
z rozšírenej odbornej prípravy  
s profesionálnymi učiteľmi 
tanca.

Každý ročník má pravidelné 
hodiny telesnej výchovy.  

Telesnú výchovu učia  
špecializovaní učitelia  
v telocvični alebo na ihrisku 
vonku. 

Žiaci musia nosiť školou 
predpísaný úbor a tenisky 
so svetlou podrážkou, ktorá 
nezanecháva stopy na 
podlahe. Telesná výchova 
je dôležitá pre vývin detí. 
Dlhodobá neprítomnosť na 
hodinách plávania/TV môže 
byť ospravedlnená len zo 
zdravotných dôvodov a škola 
musí obdržať potvrdenie 
od lekára. Telesnú výchovu 
dopĺňajú 3 aktivity vyučované 
mimo našej školy: gymnastika, 
korčuľovanie a plávanie.

 pondelok utorok streda štvrtok piatok

1. hodina
8:15

2. hodina
8:45

3. hodina
9:15

4. hodina
09:45

10:15 - 10:45 – prestávka na desiatu

5. hodina
10:45 Zhromaždenie

6. hodina
11:15

7. hodina
11:45

12:15 - 13:15  – prestávka na obed

8. hodina
13:15-13:45

Plávanie/
korčuľovanie/
gymnastika

5. ročník (týždeň A)
6. ročník (týždeň B)

Plávanie/
korčuľovanie/
gymnastika

2. ročník

Plávanie/
gymnastika

1. ročník
Korčuľovanie

3. ročník

Plávanie/
korčuľovanie/

gymnastika
Reception

Zhromaždenie

9. hodina
13:45-14:15

10. hodina
14:15- 14:45

Mimoškolské
aktivity

3. a 4. ročník

Plávanie/
korčuľovanie/

gymnastika
4. ročník

Mimoškolské
aktivity

3. ,5. a 6. ročník

Plávanie/
gymnastika

3. ročník
Mimoškolské

aktivity
4., 5. a 6. ročník

11. hodina
14:45- 15:15

Platené krúžky Platené krúžkyVyzdvihnutie
zo školy

15:15- 15:45

Individuálne hodiny 
hudobnej výchovy

Školské technológie

Umelecká výchova

Telesná výchova
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Žiaci 3. až 6. ročníka študujú buď 
nemčinu alebo francúzštinu  
alebo (v 6. ročníku) španielčinu 
ako cudzí jazyk. V 3. ročníku si 
vyberú jeden z týchto jazykov  
a ten študujú až do konca 6. 
ročníka, teda až po ukončenie 
prvého stupňa základnej školy.

•  Rodení nemecky hovoriaci  
študenti si vyberú francúzšti-
nu ako cudzí jazyk. 

•  Rodení francúzsky hovoriaci 
študenti si vyberú nemčinu 
ako cudzí jazyk. 

•  V 3. a 4. ročníku sa učia fran-
cúzštinu a nemčinu 1-krát 
týždenne a učivo sa precviču-
je prostredníctvom domácich 
úloh.

•  V 5. a 6. ročníku sa učia fran-
cúzštinu, nemčinu  
a španielčinu 3-krát  

1 hodinu za 2 týždne a učivo 
sa precvičuje prostredníctvom 
domácich úloh.

Žiaci, ktorí sú úplní začiatočníci, 
majú v prvom roku učenia sa 
angličtiny dodatočné hodiny an-
glického jazyka namiesto nemči-
ny a francúzštiny.

V BISB aktívne podporujeme 
možnosť výučby materinských 
jazykov. Kórejskí a slovenskí štu-
denti majú v rozvrhu hodín  
aj hodiny materinského jazyka. 

Žiaci iných národností než 
slovenskej alebo kórejskej majú 
aj extra hodinu slovenčiny pre 
cudzincov a rozšírené hodiny 
čítania a písania (Slovak  

Studies). Na tomto vyučovacom 
predmete sa dozvedia niečo  
o krajine, v ktorej momentálne 
žijú, osvoja si základnú slovnú 
zásobu a naučia sa aj bežné  
užitočné frázy. 

Plávanie, korčuľovanie a gym-
nastika sa učí mimo priestorov 
školy pod dohľadom špecializo-
vaných trénerov. Tieto hodiny  
sú povinnou súčasťou školských 
osnov a pre všetky deti. Ak sa 
vaše dieťa nemôže zo zdravotných 
dôvodov zúčastniť, informujte  
o tom kanceláriu školy najneskôr 
do 8:15 v daný deň. Je potrebné 
doložiť aj potvrdenie od lekára. 
Každé dieťa, ktoré sa nemôže 
zúčastniť plávania, korčuľovania 
alebo gymnastiky, MUSÍTE  
vyzdvihnúť do 13:15.

V jesennom trimestri sa žiaci  
Reception až 6. ročníka zúčast-
ňujú hodín gymnastiky. Gym-
nastiku učia odborníci  
v zariadení vybavenom kladinami, 
trampolínou, boxmi a mäkkými 
podložkami, ktoré žiakom po-
máhajú rozvíjať ich zručnosti. 
Pre pokročilejších gymnastov je 
k dispozícii miestnosť s hodváb-
nymi závesmi na strope, ktoré 
umožňujú deťom rozvíjať  
akrobatické zručnosti. Deti budú 

cvičiť v oblečení na telesnú  
výchovu a tým, ktorí robia akro-
batickú gymnastiku, odporúčame 
nosiť legíny a rukavice.

Od konca novembra a počas 
jarného trimestra majú deti  
možnosť naučiť sa korčuľovať. 
Deti sú zaradené do skupín podľa 
ich schopností. Sú trénované 
pod odborným vedením vyško-
lených trénerov a získajú tak 
komplexné zručnosti potrebné 
pre korčuľovanie. Deti si musia 
priniesť vlastné korčule a prilbu, 
ktorá im veľkostne sedí.

Žiaci od Reception až po 6.  
ročník budú mať plávanie  
v letnom trimestri. Plávanie 
považujeme za dôležitú životnú 
zručnosť, vďaka ktorej si dieťa 
buduje fyzickú výdrž a obratnosť. 
Ak vie dieťa plávať, necíti pri 
vode ohrozenie. Naši kvalifikovaní 
inštruktori hovoria po anglicky 
a pracujú so žiakmi  

v malých skupinách, do ktorých 
ich zaraďujú podľa toho, ako 
dobre vedia plávať. Pracujeme 
na základe overeného 
štruktúrovaného programu, 
ktorý rozvíja pohybové zručnosti, 
fyzickú výdrž a obratnosť  
a zároveň ponúka deťom veľa 
zábavy! V tomto školskom roku 
sa budú hodiny plávania konať  
v novozrekonštruovanom 
bazéne.

Deti musia nosiť plávacie čiapky, 
ak im vlasy siahajú po plecia.  
Taktiež musia nosiť k bazénu 
sandále (žabky). Deti sa po plávaní  
rýchlo osprchujú. Ak majú 
kvalitné čiapky, vlasy ostávajú 
takmer suché. Ak im treba 
vlasy vysušiť, na plavárni sú 
k dispozícii 4 sušiče. Ak deti 
neplávajú a plánujete po ne prísť 
do školy, prosím, informujte  
o tom kanceláriu školy telefonicky 
alebo e-mailom do 08:15 v deň 
plávania.

 Gymnastika

 Korčuľovanie

Svetové jazyky

Materinské jazyky 
a slovenské štúdie

Plávanie

Ročník Jesenný trimester 
gymnastika/korčuľovanie

Jarný trimester
korčuľovanie

Letný trimester
plávanie

Reception Štv 13:00-14:00 Štv 13:15-14:15 Štv 13:00-14:00

1. Str 13:00-14:00 Pia 13:15-14:15 Str 13:00-14:00

2. Ut 13:00-14:00 Ut 12:45-13:45 Ut 13:00-14:00

3. Str 14:00-15:00 Str 13:30-14:30 Str 14:00-15:00

4. Ut 14:00-15:00 Ut 13:45-14:30 Ut 14:00-15:00

5. Pon A 13:00-14:00 Pon A 13:15-14:15 Pon A 13:00-14:00

6. Pon B 13:00-14:00 Pon B 13:15-14:15 Pon B 13:00-14:00

Jesenný trimester 2020 Jarný trimester 2021 Letný trimester 2021

Gymnastika:
2.9. – 27.11.

Korčuľovanie
30.11. – 17.12.

Korčuľovanie
11.1. – 13.3.

Plávanie
12.4. – 18.6.

Ročník 1. skupina - slovenčina
počet hodín do týždňa

2. skupina - kórejčina
počet hodín do týždňa

3. skupina - rozšírená gramot-
nosť & slovenské štúdie

2. ročník 3 x 30 minútové hodiny  
a 1 x 60 minútová hodina rozšírená gramotnosť rozšírená gramotnosť

3. a 4. ročník 3 hodiny 3 hodiny kórejčiny 1 hod slovenských štúdií
2 hod. rozšírenej gramotnosti

5. a 6. ročník 3 hodiny 5. ročník
3 hodiny 6. ročník

2 hodiny kórejčiny
1 hodina rozšírenej gra-

motnosti

1 hod. slovenských štúdií
1 hod. rozšírenej gramotnosti
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PODPORA VZDELÁVANIA 
Ak žiak patrične nenapreduje,  
škola skúma, prečo je to tak. 
Naše oddelenie podpory vzde-
lávnia (Learning Support Depart-
ment) vedú pani Pauline Mably, 
Pauline.Mably@bisb.sk  
a pani Kristi Lúčna, Kristi.Luc-
na@bisb.sk, ktoré podporujú  
a pomáhajú učiteľom a asistent-
kám. Podpora môže byť priamo 
v triede, prípadne v skupinovej 
forme alebo aj individuálne,  
tzv. 1:1. Odbornou asistentkou 
na tomto oddelení je pani  
Elena Kelly. 

Naše špecializované učiteľky 
úzko spolupracujú s rodičmi a 
triednymi učiteľmi, aby deti vní-
mali túto podporu pozitívne.

Ak budete mať ako rodič pocit,  
že vaše dieťa „zápasí“ so školský-
mi úlohami, upovedomte o tom 
jeho triedneho učiteľa.  
Ten následne informuje špeciál-
ne pedagogičky, ktoré  

zabezpečia dodatočné hodnote-
nie a poradenstvo.

Štatistiky hovoria, že približne 
10% populácie trpí nejakou  
formou poruchy učenia a 1 z 10  
narazí v určitej fáze svojho vzde-
lávania na problémy  
s učením. Čím skôr na problém 
prídeme, tým rýchlejšie ho vie-
me riešiť. Ak vaše dieťa dostávalo  
v minulosti nejakú formu  
podpory vzdelávania, určite nás 
o tom informujte. Viac informácií  
nájdete v Smernici o podpore 
vzdelávania.

VÝCHOVNÝ PORADCA
Našou výchovnou poradkyňou  
je pani Natália Hanulíková,  
Natalia.Hanulikova@bisb.sk.  
Je kvalifikovaná a skúsená škol-
ská psychologička, ktorá poskyt-
ne odbornú pomoc deťom, ktoré 
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 žiakom, ktorý trpí po-
ruchou učenia, pani Hanulíková 
úzko spolupracuje aj s odde-
lením podpory pri vzdelávaní. 
Deti môžu výchovnú poradkyňu 
navštíviť sami; rodičia a učitelia 
ju môžu vyhľadať, ak majú o 
dieťa obavy. Rodičov budeme 
informovať, ak by malo dieťa 
pravidelne navštevovať pani 
Hanulíkovú, pretože rodičia sú 
aktívnou súčasťou poskytovania 
podpory dieťaťu.

ZHROMAŽDENIA (ASSEMBLIES)
Škola je vo svojej podstate 
komunita ľudí, ktorí spoločne 
pracujú. Jej významnou súčas-
ťou je aj oslava súdržnosti na 
školských zhromaždeniach. 
Každý týždeň máme dve zhro-
maždenia. Celoškolské  
zhromaždenia v pondelok 

(10:45-11:15) často vedú  
samotné deti. Každá trieda  
vedie jedno zhromaždenie  
za rok, na ktoré pozývame  
aj rodičov. Počas piatkových 
zhromaždení (13:15-13:45), kto-
ré sú buď celoškolské alebo sa 
striedajú medzi ročníkmi  
( jeden týždeň 3. a 4. ročník; 

ďalší týždeň 5. a 6. ročník).  
1. a 2. ročník máva svoje zhro-
maždenie v budove Maples. 

Čitanie je neoddeliteľnou súčas-
ťou domácich úloh, s ktorými 
môžete pomôcť deťom aj vy. 
Počas výpožičného času si žiaci 
môžu každý týždeň požičiať 
knihy z knižnice. Knihy si môžu 
vypožičať na 2 týždne. Zároveň 
apelujeme na rodičov, aby deti 
viedli k ich zodpovednému 
vracaniu v tejto lehote, pretože 
len tak dosiahneme, že si knihy 
môže prečítať čo najviac detí. 
Niekedy si deti požičiavajú 
knihy, ktoré sú príliš náročné 
na to, aby ich čítali samy. Tieto 
knižky im môžete čítať aj vy, 

rodičia. Knižničný fond pravidel-
ne obnovujeme a nové prírastky 
zaraďujeme podľa preferencií 
čitateľov. Všetky knihy sú za- 
evidované v systéme „Junior 
Librarian“ a žiaci aj rodičia majú 
prístup k tejto databáze, kde si 
môžu knihy prehliadať, rezer-
vovať a zanechať recenziu pre 
ďaľších čitateľov.

Zatiaľ, čo sa žiaci učia čítať, 
nosia si domov aj knihu štruk-
túrovanej čitateľskej schémy, 
ktorá im umožňuje čítať knihy 
na požadovanej úrovni. Škola 
taktiež ponúka možnosť online 

kníh cez predplatenú stránku 
„Bug Club“, takže deti môžu 
čítať aj počas prázdnin.

Bug club ponúka žiakom kvízy  
s porozumením, aby sa otesto-
vali, či rozumejú tomu, čo čítajú. 
Učiteľom to zároveň pomáha 
sledovať napredovanie žiaka v 
čítaní.

ANGLIČTINA AKO DRUHÝ JA-
ZYK (ENGLISH AS AN ADDITIO-
NAL LANGUAGE - EAL)
Oddelenie EAL sme založili 
pre podporu tých žiakov, ktorí 
nemajú dostatočné jazykové 
znalosti potrebné pre úspešné 
zapojenie sa do školského  
vyučovania prebiehajúceho  
v angličtine. Učitelia angličtiny 
úzko spolupracujú s triednymi 
učiteľmi a rodičmi, aby čo  
najviac podporili žiakov  
v zdokonaľovaní sa v anglickom 
jazyku. Cieľom je dosiahnuť 
takú úroveň anglického jazyka, 
aby žiaci dokázali v triede  
pracovať samostatne.
Nové deti testujeme pri nástupe 
do školy a podľa úrovne znalostí 
anglického jazyka sú žiaci  
zaradení do intenzívnej jazy-
kovej prípravy, ktorá prebieha 

prvých 6 týždňov v každom 
trimestri. 

Na základnej škole máme troch 
EAL učiteľov: pani Mariana  
Malagaris, pani Sarah Keys  
a pán Anthony Price. Učitelia 
angličtiny sa snažia budovať 
pozitívne a príjemné prostre-
die. Ich naplánované aktivity 
sú zábavné a interaktívne do 
takej miery, ako je to len možné. 
Chceme, aby sa žiaci tešili na 
hodiny s angličtinárom a brali 
ich ako pozitívnu a obohacujúcu 
skúsenosť. Jazykovú podporu 
poskytujú učitelia viacerými 
spôsobmi. Niekedy má žiak  
hodinu s angličtinárom úplne 
sám, inokedy v menšej  
skupinke, alebo mu učiteľ  
pomáha priamo v triede na 
hodine.

Angličtinu ako moderný cudzí 
jazyk ponúkame tým žiakom, 
pre ktorých je tento jazyk nový 
ako extra hodiny angličtiny 
počas prvého roka namiesto 
výučby francúzštiny alebo 
nemčiny. Naši učitelia EAL tiež 
vyučujú kurz, ktorý umožňuje 
študentom absolvovať skúšky 
Cambridge Young Learner. Tieto 
škúšky sú medzinárodne uzná-
vaná jazyková kvalifikácia, ktorú 
ponúkame ako na základnej 
škole, tak aj na gymnáziu.

Žiaci sú pravidelne testovaní  
a postupne znižujeme EAL 
podporu. Je to vtedy, keď sa 
jazykové znalosti žiaka zlepšia 
natoľko, že sa nebojí samostatne 
komunikovať v angličtine. Žiaci 
si tiež môžu pomáhať učebnými 
zdrojmi na Firefly. 

Podpora žiakov

PHSE Odmeňovanie a sankcie

Knižnica
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Žiaci si zakúpia tričká na telesnú 
výchovu vo farbe svojho tímu  
od školského dodávateľa  
uniforiem. Každý trimester 
plánujeme špeciálne tímové  
dni s rôznymi aktivitami. Sú 
zamerané na šport alebo na 
aktivity v rámci virtuálneho fóra 
študentov - Global Campus.  
V rámci neho sa uskutočňujú  
rôzne kvízy a diskusie, na 
ktorých sa všetkým rozdávajú 
tímové body (house points)  
za účasť, snahu a výkon. Počas 
školského trimestra môže  
Global Campus vyhlásiť súťaž, 
pri ktorej žiaci zadané úlohy 
riešia doma. V polovici a na  
konci trimestra sa všetky  
nazbierané body spočítajú  
a tím s najvyšším počtom bodov 
sa stáva tímovým šampiónom. 
Veríme, že toto je dostatočná 
motivácia na to, aby sa žiaci 
snažili a získali pre svoj tím veľa 
bodov.

SPRÁVANIE
Cieľom BISB je plniť vysoké 
nároky kladené na správanie 
žiakov vytváraním pozitívneho, 
bezpečného a podporujúceho 
prostredia. Žiakov vedieme 
tak, aby boli schopní zvládať 
svoje správanie a prehlbovať 
sebakontrolu a empatiu voči 
druhým. V každej triede je na 
viditeľnom mieste  
umiestnená stupnica správania 
(Behaviour Ladder), aby boli 
očakávania v správaní jasné. 
Používa sa na určenie odmeny 
za pozitívne spávanie, prípadne 
ako napomenutie za nevhodné 
správanie. V každej triede sú 
vystavené aj základné vlastnosti 

žiaka, tzv. Profil žiaka, podľa 
ktorých sa v škole riadime. 
V KS1 prostredníctvom tzv.  
„General Manners“ odmeňujeme 
žiakov za príkladné správanie.

Žiaci sa musia vhodne správať  
a odmeňujeme tých žiakov,  
ktorí sa správajú tak, ako je  
spomínané v Profile žiaka. 

L1 – Dojo body
Každá trieda si na začiatku 
roka vytvorí Dojo účet 
pre svojich žiakov. Žiaci 
dostávajú Dojo body za 
príkladné správanie.  
Na základe zozbieraných 
bodov ich odmeňujeme  
v súlade s Pravidlami 
správania.

L2 – Certifikáty a ISAMS  
záznam
Vhodné správanie, líderstvo, 
športový duch, láskavosť,  
oddanosť a mimoriadne  
úsilie sú atribúty, za ktoré 
si žiak zaslúži certifikát na 
zhromaždení. 

   

V prípade potreby budú učitelia 
korigovať správanie sa žiakov  
v triede. Učitelia najprv použijú 
stratégie, akými sú pochvaly za 
dobré správanie, taktickú nevší-
mavosť, neohrozujúci  
pohyb v blízkosti nevhodne 
správajúceho sa žiaka, očný 
kontakt, neverbálne náznaky. 
Obyčajne sú tieto metódy dosta-
točné na to, aby žiak pochopil 
nevhodnosť svojho správania  

a napravil ho. Viac podporujeme 
pozitívne správanie ako trestanie.

Ak sú však tieto metódy nedo-
statočné, postupujeme nasle-
dovne:

•  UPOZORNENIE  
Žiaka/čku upozorníme na 
jeho/jej nevhodné spávanie, 
po ktorom nasleduje 
„ďakujem“, t.j. očakávame 
zlepšenie správania.

•  NAPOMENUTIE   
Žiaka/čku jasne 
napomenieme v súlade 
so školskou Stupnicou 
správania a pripomenieme 
mu/jej sankciu, ak nevhodné 
správanie pretrváva.

•  SANKCIA 
 Ak nevhodné správanie 

pretrváva, udelíme sankciu, 
s ktorou sme žiaka/čku 
oboznámili v napomenutí.

Úrovne správania a možné 
sankcie sú uvedené v Stupnici 
správania a detailne vysvetlené  
v Pravidlách správania sa  
v škole.

Zhromaždenia sú veľmi dôležité 
z viacerých dôvodov:

• Tvoria kľúčovú súčasť nášho 
pastoračného systému. Na 
zhromaždeniach sa posilňuje 
zodpovednosť každého člena 
školskej komunity navzájom. 

• Intenzívne prispievajú k 
sebauvedomeniu a rozvíjajú 
osobnostnú, spoločenskú, 
morálnu a duchovnú stránku 
žiakov. 

• Vytvárajú väčšie povedomie  
o svete mimo školy a zaoberajú 
sa otázkami, ako napr. ľudské 
práva, ochrana životného 
prostredia, medzinárodné  
sviatky a iné významné udalosti.

• Je to výborná príležitosť, ako 
pozitívne oceniť dobre vyko-
nanú prácu žiakov a učite-
ľov. Každý týždeň dostávajú 
vybraní študenti certifikát za 
niečo výnimočné, čo dosiahli, 
prípadne udeľujeme certifikát 
za príkladné správanie. 

Radi uvítame na našich zhro-
maždeniach aj rodičov. Žiaci 
vám počas ich trvania rozpovedia 
príbeh, prednesú básničky, 
zahrajú predstavenie, vystavia 
svoje výtvarné práce, prípadne si 
vypočujete hudobný recitál.

Aj keď v škole neučíme nábožen-
stvo, snažíme sa venovať dosta-
tok času rozvoju etickej výchovy 
žiakov. Vedieme ich k tomu, aby 
si uvedomili, čo znamená byť  
súčasťou medzinárodnej  
komunity a jej rešpektovanie 
ako celku. Súčasťou tohto 
nasmerovania študentov je aj 
preukazovanie úcty každému 
jednotlivcovi, rešpektovanie jeho 

viery, zodpovednosť voči sebe 
samému, ale aj voči okoliu. Tieto 
základné hodnoty, ktoré sa deti 
učia, sú neoddeliteľnou súčasťou 
vytvárania šťastného, stabilného 
a úctivého školského prostredia. 
 
VYZDVIHNUTIE ÚSPECHU
Tešíme sa z každého dosiahnu- 
tého pokroku a úspechu našich 
žiakov. Uznanie im prejavujeme 
formálnym i neformálnym  
spôsobom. 

• Učitelia si všímajú žiakov, 
denne ich chvália a podporujú 
v tom, čo robia dobre. Žiaci 
môžu za svoje úsilie dostať 
písomnú pochvalu, do kníh, 
na samolepke alebo dostať 
Dojo body.  

• Žiaci môžu získať špeciálny 
certifikát na piatkovom zhro-
maždení. 

ŠKOLSKÉ TÍMY 
Po nástupe do školy sú všetci 
žiaci zaradení do jedného zo 
školských tímov. Vďaka nim sa 
snažíme budovať kolektívneho 
ducha, skupinovú zodpovednosť 
a spravodlivý systém odmeňovania. 
Každý tím predstavuje živel  
a farbu:

VODA OHEŇ

VIETOR ZEM

Pozitívne správanie 

Neprijateľné správanie 
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Jednou zo silných stránok BISB 
je aj to, že sme úzko spätá komu-
nita študentov, rodičov, učiteľov 
a ďalších. Máte mnoho príležitos-
tí stretnúť sa so zamestnancami 
školy a neformálne sa s nimi 
porozprávať - napr. keď ráno 
privediete svoje dieťa do školy 
alebo pri odchode detí domov. 
Ak si však prajete individuálne 
stretnutie s učiteľom, dohodnite 
si s ním stretnutie buď cez kan-
celáriu školy, alebo mu priamo 
napíšte e-mail.

Firefly je virtuálne učebné pros-
tredie, webová aplikácia, ktorú 
využívajú pedagógovia na  
vytváranie efektívnych  
učebných online stránok. 

Každý ročník má svoje vlastné 
stránky a učitelia doň zadávajú 
domáce úlohy. Na Firefly majú 
prístup žiaci aj ich rodičia. 

AKO SA PRIHLÁSIŤ DO FIREFLY
Firefly nájdete na webovej 
stránke školy – prejdite nižšie  
v sekcii Učebné osnovy:
http://bratislava.fireflycloud.
net/

Prístup na Firefly je možný aj 
na vašom mobilnom zariadení 
cez aplikáciu „Firefly Mobile“. 
Do Firefly sa môžete prihlásiť 
uživateľským menom a heslom 
vášho dieťaťa, ktoré mu poskytne 
triedny učiteľ. 

AKO SA PRIHLÁSIŤ DO OFFICE 
365
Môžete sa doň prihlásiť cez in-
ternet prostredníctvom odkazu: 
http://portal.office.com/. 

Do Office 365 máte prístup aj 
prostredníctvom automatické-
ho odkazu na všetkých študent- 
ských stránkach vo Firefly na 
pravej strane obrazovky.  
Do Office 365 sa môžete prihlásiť 
uživateľským menom a heslom 
vášho dieťaťa, ktoré mu poskyt-
ne triedny učiteľ. 

PRÍSTUP A BEZPEČNOSŤ
Firefly je online služba využívaná 
školou, t.j. majú k nej prístup 
len registrovaní užívatelia, čím 
zabezpečíme bezpečné online 
prostredie pre deti, rodičov  
a učiteľov.

KOMUNIKÁCIA  
RODIČIA-ŠKOLA
Veríme, že vzdelávanie prebieha 
najlepšie, ak dobre funguje spo-
lupráca medzi rodičmi a školou. 
Efektívna komunikácia medzi 
vami a nami je nevyhnutnosťou, 
ak chceme zabezpečiť, aby vaše 
dieťa v škole napredovalo. BISB 
využíva niekoľko komunikač-
ných prostriedkov, formálnych aj 
neformálnych, na zabezpečenie 
efektívnej komunikácie. 

Každý piatok si rodičia môžu 
prečítať, čo sa budú ich deti 
nasledujúci týždeň učiť. Učiteľ 
vás upozorní na pripravované 
triedne akcie, ktoré sa uskutoč-
nia nasledujúci týždeň,  
a taktiež aké materiály si deti 
majú doniesť do školy. Týždenný 
prehľad posiela triedny učiteľ 
rodičom e-mailom.

Informačný bulletin vychádza 
každý druhý piatok a nájdete  
ho na našej webovej stránke.  
V bulletine uverejňujeme  
informácie o tom, čo sa udialo v 
škole za posledné dva týždne, ale 
aj čo nás čaká, prípadne iné dô-
ležité termíny. Komunita rodičov 
a učiteľov (PTA) taktiež publikuje 
informácie v našom bulletine.

BISB aplikácia SchoolInfoApp 
je k dispozícii pre zariadenia 
iPhones®, iPads®, Android™, 

Blackberry™ a Windows™.

BISB aplikácia je bezplatná  
a umožňuje rodičom a žiakom 
rýchly prístup k informáciám:

•  Nezmeškajte všetky novinky, 
informácie a oznamy

•  Zistite viac o podujatiach  
a aktivitách

•  Kontaktujte učiteľov, zames- 
tnancov a administratívu

•  Získajte dôležité dokumenty, 
fotogalérie a ďalšie médiá

Zostaňte s BISB v kontake, kde-
koľvek sa nachádzate. Sledujte 
na sociálnych sieťach školské 
novinky, udalosti, informácie, 
fotky a videá. 

Objavujte, čo sa deje v BISB:

Je aplikácia, ktorá spája učiteľov, 
rodičov a žiakov. Rodičom umož-
ňuje vidieť, čo sa deje každý deň 
v triede. Triedni učitelia používajú 
Class Dojo, aby sa podelili  
s rodičmi o pochvaly, vyučovací 
proces a fotografie. Rodičia sa na 
stretnutí s učiteľom „Meet the  
teacher“ alebo e-mailom  
dozvedia, ako si môžu vytvoriť 
účet v Class Dojo.

 

Žiaci dostanú od učiteľa  
čitateľské denníky, do ktorých  
si značia všetky prečítané  
knihy. Patria tam knihy určené 
na domáce čítanie a tie, ktoré sa 
čítajú na monitorovanom čítaní  
v triede, či knihy z knižnice.  
Učitelia, asistentky a rodičia  
do nich zapisujú to, ako dieťa  
čítanie zvládlo. Čitateľské  
denníky je potrebné mať 
so sebou v škole každý deň. 

Žiaci dostanú od učiteľov žiacke 
plánovače, do ktorých si značia 
domácu úlohu a povinné čítanie. 
Plánovače si deti berú každý 
deň domov. Rodičia v nich môžu 
nechať učiteľovi odkaz, ako dieťa 
úlohu zvládlo.

Komunikácia

Týždenný prehľad Sociálne médiá

Žiacky plánovač (3. - 6. ročník)

Class Dojo

Firefly

Formálna diskusia s učiteľmi

Školské aplikácie

Informačný bulletin pre 
materskú a základnú školu 
(Primary Newsletter)

Čitateľský denník (Reception 
až 2. ročník)

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
MUSIC: 
twitter.com/BISB_Music
TRIPS: 
twitter.com/BISB_Trips
SPORTS: 
twitter.com/BISB_Sports

@bisb_bratislava

BISB Bratislava
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KAMARÁT – PORADCA (BUDDY)
Všetci noví žiaci majú v našej 
škole prideleného kamaráta, 
ktorý im na začiatku pomôže, 
aby sa tu cítili „ako doma“.  
V prvý deň školy triedna učiteľka 
pridelí každému novému žiakovi 
na 2 týždne partnera, ktorý sa 
 o neho postará, t. j. pomôže mu 
zvyknúť si na praktické  
a spoločenské aspekty 
školského života. 

POMOC PRI PRECHODE DO 
VYŠŠIEHO ROČNÍKA
V 3. trimestri organizujeme 
jedno dopoludnie, počas 
ktorého idú žiaci do triedy, kam 
budú chodiť nasledujúci rok. 
Zoznámia sa s učiteľom  
a prostredím, aby bol prechod 
medzi jednotlivými ročníkmi 
„hladký“. Pozývame aj vás, 
rodičov, aby ste prišli  
a porozprávali sa s nami  
o prechode do vyššieho ročníka. 
V prvý deň jesenného trimestra 
organizujeme „uvádzací“ deň. 
Pozývame naň nových, ale aj 
súčasných žiakov a ich rodičov, 
aby sa stretli s učiteľmi.  
V priebehu prvých 2 týždňov vás 
pozveme aj na stretnutie  
s učiteľom, na ktorom sa môžete 
opýtať to, čo vás zaujíma, alebo 
prediskutovať nejasnosti.

ČO SI PRINIESŤ DO ŠKOLY
ŠKOLSKÉ POMÔCKY
Škola zabezpečuje všetky zošity, 
pracovné listy, písacie potreby 
a učebné pomôcky, ktoré deti 
v materskej a základnej škole 
potrebujú. Keď prichádzajú do 
5. a 6. ročníka, začínajú si nosiť 
napr. vlastný peračník a písacie
potreby, čo im napomáha 
rozvíjať organizačné zručnosti. 

Škola nezodpovedá za stratu 
alebo poškodenie akejkoľvek 
osobnej veci. Žiadame preto, 
aby si žiaci do školy nenosili 
hračky, alebo elektronické hry, 
najmä cenné a nenahraditeľné 
predmety. Veci podobného 
charakteru sú nielen drahé, 
ale môžu sa aj ľahko stratiť či 
znehodnotiť. Ak rodičia dieťaťu 
povolia mobilný telefón, 
môže ho používať len počas 
cesty do školy a zo školy. Jeho 
používanie je počas celého 
vyučovania zakázané. Mobily 
sú počas vyučovania v školskej 
taške v triede. Od žiakov 
očakávame, že sa budú vedieť 
o svoje veci postarať a dajú si 
na ne pozor. Obdržíte pokyny 
o zaobchádzaní so školskými 
tabletmi – iPads (viď predošlá 
časť).

 
Narodeniny sú pre každé dieťa 
jedinečným dňom. Preto  
sa snažíme, aby si tento  
výnimočný deň užilo aj  
v škole. Spolužiaci s učiteľom 
oslávencovi zaspievajú pieseň 
„Veľa šťastia, zdravia“  
a snažia sa, aby sa tento deň 
stal pre neho neobyčajným.  
K slávnostnej atmosfére môže 
prispieť aj narodeninová torta 
(ideálne už nakrájaná alebo 
individuálne koláčiky), ktorú 
môžete priniesť v deň oslavy 
do školy. Vyhýbajte sa, prosím, 
použitiu orechov, pretože veľa 
detí má na ne alergiu. Chceli 
by sme vám pripomenúť, že 
škola nie je miestom pre typické 
narodeninové oslavy, preto vás 
prosíme, aby ste neposielali 

narodeninové balíčky, prípadne 
iné sladkosti.

Deti podnecujeme k tomu, aby 
si do školy nosili zdravé desiate 
a nápoje. Prosím, podporte nás 
v tom aj vy a nedávajte svojim 
deťom sladkosti alebo sladké 
bublinkové nápoje. Deti by si 
mali nosiť primerane veľkú 
desiatu určenú na vlastnú 
konzumáciu, nie vrecúška 
čipsov a keksov, o ktoré sa chcú 
podeliť s kamarátmi. Svojmu 
dieťaťu máte možnosť objednať 
aj školskú desiatu.
Pre deti v jasliach, 
predškolskom zariadení  
a 1. ročníku máme osobitné 
opatrenie. Deti v týchto 
ročníkoch prihlásené na obedy 
majú desiatu a olovrant v cene 
obedov. 

 
Pravidelný pitný režim pomáha 
pri koncentrácii, a preto by si 
všetci žiaci mali nosiť vlastnú 
fľašu na vodu, ktorá je počas 
vyučovania v triede. Keď 
dieťa pocíti smäd, môže sa 
kedykoľvek napiť. Učiteľ dozerá 
na pravidelný pitný režim detí  
a v prípade potreby im to  
pripomína. Každá fľaša by mala 
byť viditeľne označená menom 
dieťaťa. Žiaci si môžu doplniť 
tekutiny z automatov na vodu, 
ktoré sú umiestnené na rôznych 
miestach školy. Keďže sme  
ekologická škola a záleží nám 
na znižovaní odpadu, pri 
automatoch na vodu nenájdete 
plastové ani papierové 
poháriky.

NOVÍ ŽIACI
V BISB nám nie sú ľahostajné 
problémy, ktorým čelia naši 
noví žiaci počas prvých týždňov 
v škole. Musia si zvyknúť na 
nové školské prostredie, nových 
učiteľov a spolužiakov. Mnohí  
z nich si tiež zvykajú na novú  
krajinu, nový jazyk a iný 
vzdelávací systém. Pre každého 
mladého človeka je to veľa 
zmien a preto sme vytvorili  

podporné systémy, aby sme im 
aj vám toto obdobie zjednodušili. 
Pomôžeme vám, aby ste sa so 
svojimi deťmi cítili príjemne  
a bezpečne, mali k dispozícii  
všetky dôležité informácie  
i podporu a začlenili sa do BISB. 

DETSKÉ JASLE – NOVÉ DETI
Zmena prostredia a neznáme 
tváre môžu vyvolať určitú neistotu 
pre naše najmenšie deti a nie je 

to nič neobvyklé. V niektorých 
prípadoch je dobré, keď rodič 
chvíľu zostane a ukáže svojmu 
dieťaťu prostredie a toalety. 
U niektorých detí v jasliach 
môže byť prospešné postupne 
zvyšovať ich čas v škole od pol 
dňa na celý deň. Každé dieťa je 
iné a učiteľ vám pomôže, aby  
tieto zmeny prebehli čo  
najhladšie.

NAHLIADNUTIA DO TRIED  
POČAS VYUČOVANIA 
 “DROP-IN“
Každý trimester budete mať 
príležitosť prísť do školy, nazrieť 
do triedy počas vyučovania a sle-
dovať, ako vyzerá výučba priamo 
na hodine. Okrem toho si môžete 
lepšie pozrieť triedne nástenky  
a aj tie na chodbách školy.  

RODIČOVSKÉ SEMINÁRE – 
WORKSHOPY
V priebehu školského roka 
organizujeme semináre určené 
vám, rodičom. Tie pokrývajú 
širokú škálu tém a sú zamerané 
na pochopenie toho, ako sa vaše 
deti učia, ako môžete účinne 
podporovať vzdelávanie svojho 
dieťaťa a taktiež sa viac dozviete 
o britskom vzdelávacom systéme 
a jeho uplatňovní v BISB.
Tieto semináre sa obyčajne 
uskutočňujú po rodičovskom 
nahliadnutí do tried (Drop-In). 
Termíny nájdete na konci tejto 
príručky.

RODIČOVSKÉ FÓRA
Raz za trimester vás pozveme na 
rodičovské fórum. Je to priestor 
na diskusiu o veciach, ktoré vás 
zaujímajú, prípadne znepokojujú. 
Zároveň tam môžete vyjadriť svoj 
názor na veci a udalosti pripra-
vované školou. Týchto stretnutí 
sa zúčastní aj pani Sue War-
mington, riaditeľka materskej 
a základnej školy, s ktorou sa 
môžete podeliť o vaše myšlienky 
a prediskutovať prípadné návrhy 
na zlepšenie školských služieb. 
Rodičovské fóra sa uskutočňujú 
týždeň po rodičovskom nahliad-
nutí do tried (Drop-In).

ZDRUŽENIE RODIČOV  
A UČITEĽOV (PARENT  
TEACHER ASSOCIATION - PTA)
Uvítame rodičov na združeniach 
rodičov a učiteľov, ktoré sa  
konajú v jedálni dvakrát za 
trimester. Na tomto združení 
sa zúčastňujú členovia PTA 
a „priatelia PTA“ a tiež pani 
riaditeľka  

Sue Warmington. Na PTA 
stretnutiach sa môžete zoznámiť  
s inými rodičmi a podporiť deti 
na podujatiach.

RODIČOVSKÉ PODUJATIA
Ako medzinárodná škola 
považujeme za dôležité budovať 
širšiu školskú komunitu, aby sme 
tak umožnili rodičom sa stretnúť  
a tešiť sa zo vzájomnej 
spoločnosti. Vytvorili sme 
Rodičovskú Kaviareň “Parent 
Café”, ktorá sa nachádza v jedálni 
v budove Oaks (Pekníkova 6), 
kde sa môžu rodičia stretnúť pri 
káve. Organizujeme aj Keep Fit 
hodiny pre rodičov v raňajších 
hodinách a prednášky pre 
rodičov. Prvé podujatie v tomto 
školskom roku bude „Back to 
School Barbeque“ - grilovačka, 
kde rodičia budú mať príležitosť 
stretnúť sa s ostatnými rodičmi  
i učiteľmi mimo klasického  
pracovného času. 

Komunita rodičov

Začiatok školy

Hračky/hry/mobilné telefóny

Oslava narodenín v škole

Zdravá desiata

Fľaše na vodu
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• Všetci žiaci majú 
dopoludňajšiu prestávku, 
počas ktorej desiatujú 
(okrem jaslí, predškolákov 
a 1. ročníka, ktorým škola 
poskytuje desiatu aj 
olovrant, ak majú objednaný 
obed). 

• Deti si nosia vlastnú zdravú 
desiatu a nápoje.

• Deti desiatujú v jedálni. 
• Všetky deti sa idú hrať von  

o 10:30. 

• Obedňajšia prestávka trvá 
hodinu. 

• Žiaci majú buď školský teplý 
obed, alebo si prinesú vlastný. 

• Deti v 1. a 2. ročníku obedujú 
v budove Maples. 

• 3. – 6. ročník má presne 
vyhradený čas na obed, )
aby sme sa vyhli preplneniu 
jedálne. 

• Informácie o spoločnosti, 
ktorá zabezpečuje obedy  
a systém vydávania obedov, 
spôsob platieb a pod.  

nájdete v ďalšej časti príručky. 
• Počas obeda je vždy v jedálni 

dozor, ktorý deťom pomáha 
rozvíjať nielen správne 
stravovacie návyky, ale aj 
dobré spôsoby stolovania. 

• Deti povzbudzujeme, aby 
obed zjedli, no nikdy ich  
nasilu do jedla nenútime. 

• V prípade podozrenia,  
že dieťa konzumuje z obeda 
vždy len malé množstvo  
alebo má s jedlom nejaké 
problémy, triedny učiteľ 
informuje rodičov. 

Vstup do budovy Oaks (hlavná 
budova na Pekníkovej 6 – platí 
pre 3. – 6. ročník) je cez  
parkovisko alebo cez ihrisko 
Oaks 1, nie hlavným vchodom.

Vstup do do budovy Maples 
(platí pre 1. a 2. ročník) je cez 
parkovisko alebo ihrisko Oaks 1, 

deti čakajú spolu na ihrisku Oaks 
1. Iba deti, ktoré prídu po 8:05, 
môžu použiť hlavný vchod do 
budovy Maples.

Iba deti, ktoré prídu po 8:20, 
môžu použiť hlavný vchod.

Vstup do budovy Willows 
(platí pre jasle a predškolské 
zariadenie) je cez bezpečnostnú 
bránu pri hlavnom vchode.

Prosíme rodičov, aby karty pre 
rodičov nosili na viditeľnom 
mieste počas celej návštevy 
v priestoroch školy.

Deň v materskej a základnej škole 
Materská škola

WILLOWS (Dolinského)
1. a 2. ročník

MAPLES (Pekníkova 4)
3. – 6. ročník

OAKS (Pekníkova 6)

Pred vyučovaním Rockets klub – ranný
7:50 – 8:15

 Dozor na ihrisku
Oaks 1 ihrisko

7:50-8:05
Škola sa otvára o 8:05

Dozor na ihrisku
Oaks 1 ihrisko

7:50-8:05
Škola sa otvára o 8:05

Registrácia
Začiatok 

vyučovania Vyučovanie začína o 8:15
Nepretržité vyučovanie, 

vrátane občerstvenia
8:15-12:00

Vyučovanie začína 8:15
Výučba 8:15 – 10:15

Vyučovanie začína 8:15
Výučba 8:15 – 10:15

Prestávka 
na desiatu

Desiata a prestávka
10:15-10:45

Desiata a prestávka
10:15-10:45

Vyučovanie Výučba: 10:45-12:00 Výučba: 10:45-12:15

Prestávka na obed Obed a spánok
12:00-13:00

Obed a prestávka
12:00-13:15

Obed a prestávka
12:15-13:15

Vyučovanie
Nepretržité vyučovanie, 

vrátane občerstvenia
13:00-14:45

Výučba
13:15-14:45

Výučba
13:15-15:45 (pon-str)
13:15-14:45 (štv a pia)

Koniec vyučovania Vyzdvihnutie z Willows
14:45

Vyzdvihnutie z Maples
14:45

Vyzdvihnutie z Oaks 1 ihriska 
alebo z jedálne v prípade 

zlého počasia
15:45 (pon-str)
14:45 (štv a pia)

Odchody 
autobusov

15:45 (pon-str)
14:45 a 15:45 (štv a pia)

15:45 (pon-str)
14:45 a 15:45 (štv a pia)

15:45 (pon-str)
14:45 a 15:45 (štv a pia)

Po vyučovaní

Rockets klub
14:45-16:45 (pon-štv)

14:45-15:45 (pia)
Mimoškolské aktivity
(od jarného trimestra 

pre Nursery)

Rockets klub
14:45-15:45 (pon až pia)
Nepovinné mimoškolské 

aktivity (pon-str)
Platené krúžky (štv a pia)

14:45-15:45

Nepovinné mimoškolské 
aktivity (pon-str) 

14:45-15:45
Platené krúžky

14:45-15:45 (štv a pia)

Ranná prestávka na desiatu 
a hru (30 min) 10:15 – 10:45  

Obedňajšia prestávka (60 min)
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• Počas prestávok je zabezpe-
čený dozor.

• Žiaci môžu používať hračky, 
starší žiaci môžu hrať futbal 
na ihrisku od 12:45. 

• Školská rada zabezpečuje  
v priestoroch ihrísk švihadlá, 
obruče a ďalšie vybavenie na 
hranie, deti si nenosia vlastné 
lopty. 

• Školská rada tiež vymenúva 
tzv. Playtime Buddies na 
ihrisku. Ich úlohou je pomá-
hať deťom, ktoré sa nemajú 
s kým hrať alebo pomáhajú 
vyriešiť rôzne spory.

Sme presvedčení, že deti by 
mali aktívne tráviť veľa času na 
čerstvom vzduchu a cvičiť.  

Z tohto dôvodu sú počas  
desiatovej a obedňajšej prestáv-
ky vonku na školskom ihrisku. 
Vo vnútri zostávajú len  
v prípade, keď prší alebo je veľ-
mi chladno (-10 stupňov). Prí-
ležitostne sa môže stať, že deti 
zostanú vo vnútri, ak je povrch 
ihriska príliš mokrý 
alebo šmykľavý.

Ak chcete, aby vaše dieťa 5. a 6. 
ročníka šlo domov so starším 
súrodencom alebo bez sprie-
vodu, musíte vyplniť formulár 
„Permission Form“, ktorý je  
k dispozícií online na https://
bratislava.fireflycloud.net/forms

Očakávame, že deti s týmto 
povolením od rodičov opustia 
školu, stretnú sa s rodičmi na 
dohodnutom mieste a nebudú 
sa hrať na školskej pôde bez 
dozoru. V prípade, že dieťa  
vyzdvihne jeho starší súrodenec, 
musia zo školy odchádzať spolu. 
Deti materskej a základnej školy 
nemôžu ostať bez dozoru,
kým sú ich starší súrodenci na 
krúžku. Ak požadujete, aby šlo 
vaše dieťa domov s iným die-
ťaťom alebo iným dospelým, 
prosím, informujte o tom kance-
láriu školy vopred.

Prestávka

Nepriaznivé počasie

Povolenie na odchod zo školy
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Oznámte túto žiadosť emailom 
alebo telefónicky.

1. zdravotné dôvody
2. úmrtie v rodine

O tento typ absencie musí rodič 
požiadať písomne (e-mailom 
alebo listom) riaditeľku mater-
skej a základnej školy. Nie je 
možné len informovať školu,  
že dieťa do školy nepríde. Ako 
škola máme povinnosť doklado-
vať povolené, a teda ospravedl-
nené absencie.

Účasť na hudobnej skúške/
športovom výcviku - Tento typ 
neprítomnosti povolíme iba v 
prípade, ak žiak reprezentuje 
svoju krajinu v nejakej športovej 
činnosti, prípadne v hudobnej 
oblasti a musí chodiť trénovať aj 
počas školského vyučovania. 
Škola môže stanoviť maximálny 
limit na tréningy, prípadne de-
finovať určité očakávania, aby 
sme zabezpečili, že častá absen-
cia nebude mať negatívny vplyv 
na študijné výsledky žiaka. Ak 
sa tento bod týka vášho dieťaťa, 
prosím, dohodnite si stretnutie 
s riaditeľkou materskej a základ-
nej školy na začiatku školského 
roka.

•  Študijné voľno – Zahraničné 
rodiny majú ročne 
 k dispozícií max. 5 dní na to, 
aby zabezpečili svojim deťom 
nové školy. 

•  Voľno z rodinných dôvodov 
– Riaditeľka školy, prípadne 
riaditeľka materskej a základ-
nej školy, môže žiakovi  
povoliť max. 3 dni voľna roč-
ne podľa vlastného  
uváženia.  

Ak škola obdrží informáciu, 
že žiak vymešká vyučovanie 
z iných ako vyššie uvedených 
dôvodov, buďte pripravení na 
to, že žiak dostane neosprave-
dlnenú hodinu, ktorá sa zobrazí 
aj na formálnom hodnotení. V 
tomto prípade nie je povinnos-
ťou školy, aby poskytla  
žiakovi materiály z prebratej 
látky alebo doučovanie.

1. Z dôvodu rodinnej dovolenky
2. Neprítomnosť z dôvodu 

športového/jazdeckého  
tréningu alebo hudobnej 
skúšky (ak nejde o reprezen-
táciu krajiny)

V prípade neprítomnosti vášho 
dieťaťa na vyučovaní vám  
pošleme e-mail, v ktorom bude-
me klasifikovať typ jeho absen-
cie. Akákoľvek absencia bez 
udania dôvodu sa automaticky 
považuje za neospravedlnenú,  
a tak bude v dochádzke aj evi-
dovaná.

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, 
najneskôr do 08:15 v deň absen-
cie, aby mohla kancelária školy 
informovať triedneho učiteľa  
a zabezpečila, že žiak bude  
v požadovaný čas pripravený  
na odchod.

NESKORÉ PRÍCHODY  
A SKORŠIE ODCHODY
Uvedomujeme si, že niekedy 
sa meškaniu nedá vyhnúť. 
Meškanie však vážne narúša 
školský deň vášho dieťaťa  
i bežný chod v triede. Žiadame 
všetkých rodičov, aby 
zabezpečili príchod svojich 
detí do školy medzi 7:50 a 8:10, 
pretože deti potrebujú určitý 
čas na prípravu na vyučovanie, 
ktoré sa začína o 8:15. Vchod 
do budovy školy cez ihrisko sa 
uzatvára o 8:20. Ak deti prídu 
po tomto čase, musia prejsť 
cez kanceláriu školy, aby sme 
zaznamenali ich príchod a teda 
ich prítomnosť v škole. Skorší 
odchod zo školy na pravidelnej 
báze je v rozpore s pravidlami  
a odporúčaniami školy. Týždenný 
študijný plán je zostavený 
tak, aby sme naplnili školské 
učebné osnovy v súlade s 
britskými učebnými osnovami, 
odporúčaniami a požiadavkami. 
Žiakom ponúkame vyvážený 

študijný program. Vyučovacie 
hodiny na seba nadväzujú, 
učivo sa prehlbuje a 
prispôsobuje sa tomu, ako si 
žiaci jednotlivé témy osvojujú. 
Ak žiak pravidelne chýba na 
určitej hodine, časť učiva si 
neosvojí, čo má za následok 
medzery vo vzdelávaní  
a zaostáva v daných 
témach za zvyškom triedy. 
V takýchto prípadoch to má 
negatívny dopad nielen na 
žiaka, ale aj na zvyšok triedy, 
pretože učiteľ si musí nájsť 
čas, aby podrobnejšie vysvetlil 
už raz prebratú tému alebo 
ju detailnejšie zopakoval. 
Pravidelná absencia bude 
ospravedlnená len v prípade,  
že vaše dieťa reprezentuje  
krajinu na národnej úrovni  
v nejakej športovej činnosti.  
Ak je to prípad vášho dieťaťa, 
informujte o tom písomne 
riaditeľku školy alebo riaditeľku 
materskej a základnej školy. 

OSPRAVEDLNENÉ/ 
NEOSPRAVEDLNENÉ ABSENCIE 
Ako vzdelávacia inštitúcia  
veríme, že je v záujme vášho  
dieťaťa, aby nevynechalo ani 
jeden deň školského vyučova-
nia. Uvedomujeme si, že exis-
tujú oprávnené dôvody, prečo 
100%-nú dochádzku nemožno 
dosiahnuť. Snažíme sa podporo-
vať žiakov a ich rodiny vo výni-
močných situáciách. Ak má škola 
obavy alebo nejasnosti ohľadom 
dochádzky vášho dieťaťa,  
požiadame rodičov, aby prišli  
do školy na stretnutie s riaditeľ-
kou materskej a základnej školy 
pre objasnenie situácie.

Oznámte najneskôr do 8:05  
v prvý deň absencie, telefonicky 
alebo emailom na office@bisb.sk 
neprítomnosť vášho dieťaťa na 
vyučovaní. Absencie bez uve- 
denia dôvodu budeme overovať. 
Ak vaše dieťa vymešká pol dňa 
buď ráno alebo poobede, počíta-
me to ako poldňové vymeškanie 
a nie ako celý deň.

V predškolskom zariadení a v 1. 
ročníku očakávame minimálne 
90%-nú účasť na vyučovaní. 
Po prechode do 2. ročníka 
očakávame minimálne 95%-nú 
účasť na vyučovaní, keďže  
v tomto veku musia všetky deti 
na území Slovenska navštevovať 
základnú školu. Od 2. ročníka 
máme presné pravidlá, ktoré 
hodiny klasifikujeme ako 
ospravedlnené a ktoré ako 
neospravedlnené. Na konci roka  
oceníme 100%-nú dochádzku 
certifikátom tie deti, ktoré 
nevymeškali ani jeden školský 
deň.

Dochádzka
Automaticky ospravedlnené 
absencie: 

Povolená ospravedlnená 
absencia

Oznámenie o plánovaných 
lekárskych vyšetreniach  
alebo žiadosti o skorší 
odchod zo školy

Neospravedlnená absencia
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ŠKOLSKÝ AUTOBUS
Oficiálnym prevádzkovateľom 
školskej autobusovej prepravy je 
spoločnosť JUMAP s.r.o., Brati-
slava. Hotline na prevádzkovate-
ľa školskej autobusovej  
prepravy je 0905 352 776,  
emailový kontakt: schoolbus-
bis@gmail.com, kontaktná 
osoba je pán Juraj Pátek.  
V prípade záujmu o školskú  
autobusovú prepravu kontaktujte 
priamo spoločnosť. Prevádzko-
vateľ vystavuje faktúry priamo 
rodičom. 

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

Informujte aj kanceláriu školy 
najneskôr do 12:00 v prípade, 
že vaše dieťa nepôjde v ten deň 
školským autobusom. 

Autobusy v pondelok, utorok  
a stredu vyzdvihnú deti o 15:45 
(odchádzajú zo školského parko-
viska najneskôr o 16:00). 

Autobusy vo štvrtok a v piatok 
vyzdvihnú deti o 14:45 a o 15:45 
(odchádzajú zo školského parko-
viska najneskôr o 15:00 a 16:00).
 
Upozorňujeme rodičov, že ak raz 
zapíšu dieťa na neskorší autobus 
kvôli krúžkom, dieťa nemôže ísť 
skorším autobusom ako tým, na 
ktorý je zapísané. Preto, ak dieťa 
nepôjde na krúžok, zodpo- 
vednosť za vyzdvinutie a odvoz 
dieťaťa zo školy preberá rodič.

Autobusy odchádzajú v uve-
dených časoch. Rodičia alebo 
opatrovníci musia vyzdvihnúť 
svoje deti, ak zmeškajú odchod 
autobusu. Škola ani autobuso-
vá spoločnosť nezabezpečujú 
náhradnú prepravu. 

AKTUALIZÁCIA ÚDAJOV ŽIAKA
V prípade zmeny adresy,  
kontaktného tel. čísla alebo 
emailovej adresy kontaktujte 
v čo najkratšom čase písomne 
kanceláriu školy.

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. 
Ak je vaše dieťa choré alebo má 
hnačku, malo by ostať doma 

24 hodín bez známok symptó-
mov. Takto sa vyhneme šíreniu 
chorôb, ale hlavne, aby samotné 
dieťa nemuselo v takom stave 
čeliť fyzickej a psychickej námahe 
školského vyučovania. 
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 nor-
málnu hodnotu, požiadame vás 
o bezodkladné vyzdvihnutie 
svojho dieťaťa. Naďalej sleduje-
me zmeny odporúčaní  
regionálnych úradov zdravotníc-
tva a slovenskej vlády a včas vám 
ich oznámime.

ŠKOLSKÉ OBEDY/DESIATE
V škole sa deti môžu stravovať  
v školskej jedálni, ktorá posky-
tuje teplé hlavné jedlá a studené 
desiate. (Poznámka: pre deti  
v jasliach, predškolskom zaria- 
dení a 1. ročníku poskytujeme 
teplý obed, desiatu a olovrant).

Každý deň ponúkame výber  
z dvoch hlavných teplých jedál  
v súlade s predpismi Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva, 
aby sme zabezpečili vyvážené 
stravovanie. 

Denné obedové menu sa skladá 
z: polievky, hlavného jedla  
s dvoma prílohami (napr. mäsa 
s ryžou a grilovanou zeleninou), 
zeleninový šalátový bar, dezert 
(v týždni to bude 2 x ovocie, 1 x 
koláč, 2 x jogurt), nápoj (voda  
s bylinkami/ovocím/čistá voda).

Školskú jedáleň prevádzkuje 
spoločnosť Little CHEF. Žiaci 

základnej školy (2. – 6. ročník) 
dostanú ID karty, ktoré im slúžia 
na vydanie obeda. Študenti gym-
názia používajú školské identifi-
kačné karty. Za deň je možné  
z karty odpočítať len jeden obed. 

Navštívte webovú stránku 
https://littlechef.sk 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://www.eskoly.sk. 
Prihláste sa a urobte potrebné 
zmeny (výber z menu/zrušenie 
obeda). Tieto zmeny môžete 
urobiť v predstihu, najneskôr 
však do 12:00 predchádzajúce-

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

Prosím, vezmite na vedomie,  
že obed, ktorý nezrušíte do  
stanovenej hodiny, musíte  
uhradiť.

Extra poplatok: Po registrácii 
vaše dieťa obdrží ID kartu, ktorú 
použije pri výdaji obeda. Ak vaše 
dieťa stratí túto kartu, budete 
musieť uhradiť 5,00 EUR za jeho 
náhradu.

Donáška jedla (napr. McDonald’s 
alebo pizza), žuvačky, sýtené  
nápoje alebo nápoje v skle- 
nených fľašiach sú zakázané.

Ako prihlásiť dieťa  
na školské obedy

Ako si vybrať obed 
a ako ho zrušiť:

Zákaz
Zrušenie alebo zmeny Školská zdravotná sestra, 

zdravotná starostlivosť  
a postupy v prípade núdze

Dôležité
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BISB prepokladá, že rodičia  
svojim deťom zabezpečia 
zdravotné poistenie. V prípa-
de núdze nemocnica vyžaduje 
kartu poistenca pred tým, než 
pacienta ošetrí. 

Žiadame rodičov, aby  
priniesli kópiu karty poistenca  
do kancelárie školy, ak tak  
neurobili pri prijímacom  
procese do školy. Kópie sú 

uložené pri zdravotnom zázna-
me vášho dieťaťa a sú striktne 
dôverné. 

Škola je povinná poskytnúť  
kartu poistenca v prípade váž-
neho úrazu dieťať pri prevoze 
do nemocnice. Rodičia sú takisto 
zodpovední za poistenie osobné-
ho majetku svojich detí.

Finančné oddelenie odpovie na 
vaše otázky týkajúce sa financií 
(napr. platby školného, refundácia 
depozitu, termíny). Kontaktný 
e-mail: bis-finance@bisb.sk. 

Všetky dôležité informácie  
nájdete na našej webovej  
stránke alebo v školskom  
bulletine.

Informujte školu písomne na 
nurse@bisb.sk, ak vaše dieťa 
trpí chronickým ochorením,  
o ktorom by sme mali vedieť, 
aby sme vedeli správne reagovať  
v prípade zhoršenia stavu.  
V škole máme 2 kvalifikované 
zdravotné sestry na čiastočný 
úväzok, ktoré dokážu podať 
prvú pomoc. 

Je dôležité, aby ste školu  
písomne informovali o akejkoľvek 
zmene zdravotného stavu dieťaťa 
od jeho nástupu do školy.

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 zdravot- 
ná 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 ich 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. 
Odporúčame rodičom, aby 
večer skontrolovali svoje deti, 
ak boli v lese alebo vo vysokej 
tráve.

Lieky v škole

Poistenie Financie 

Kontakty pre materskú a základnú školu

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
Zuzana Leczo
Zuzana.Leczo@bisb.sk
T +421 2 6930 7081
M +421 907 992 310

ASISTENTKA RIADITEĽKY MA-
TERSKEJ A ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Jarmila Polónyová
Jarmila.Polonyova@bisb.sk
Pekníkova 6
841 02 Bratislava
T +421 2 6930 7081

WILLOWS
Msterská škola
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
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PREDAJŇA NA ZAKÚPENIE 
ŠKOLSKEJ UNIFORMY
Rodičia môžu zakúpit deťom 
školskú uniformu online: http://
www.bisbuniforms.sk. Kamenný 
obchod sa nachádza v blízkosti 
školy na adrese: Žatevná 12.

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

• Predajňa akceptuje hotovost-
né aj bezhotovostné platby 
(kartou).

Všetci študenti sú povinní nosiť 
novú školskú uniformu od sep-
tembra 2019 ako je špecifikova-
né na webovej stránke:
https://www.nordangliaedu-
cation.com/en/ourschools/
bratislava/ourstudents/what-
we-wear
 
DETSKÉ JASLE (NURSERY)
V detských jasliach sa nevy- 
žaduje uniforma, avšak chceme 
požiadať rodičov, aby svojim 
deťom zabezpečili nepremokavé 
bundy, nohavice a gumáky pre 
aktivity vonku.

Každé dieťa musí mať na  
prezutie aspoň 1 pár slušných 
topánok/sandálov čiernej farby 
(topánky dovnútra).  
Tieto topánky budú mať deti 
obuté aj pri reprezentácii školy.

TOPÁNKY NA VON/POČAS PRE-
STÁVOK môžu byť iné čierne 
topánky alebo tenisky (pokiaľ 
možno čierne alebo biele, bez 
výrazných farieb alebo šnúrok). 

V zimných mesiacoch sú povole-
né obyčajné čižmy na von  
a slušné čierne topánky/sandále 
na dnu. (Žiadne jasno-farebné 
tenisky alebo výrazné šnúrky).

• Tmavomodré nohavice na 
mieru (nie legíny), školská 
sukňa alebo šatová sukňa 
námorníckej modrej farby  
s vyšívaným logom NAE školy

• Školská svetlomodrá poloko-
šeľa s krátkym/dlhým ruká-
vom s vyšívaným logom NAE 
školy

• Školský pulóver, sveter alebo 
vesta námorníckej modrej 
farby s bledomodrým lemo-
vaním na golieri a manžetách 
s vyšívaným logom NAE školy 

• Jednofarebné ponožky (farba 
biela alebo námornícka mod-
rá) alebo pančuchy  
(farba námornícka modrá) 
(nie vzorované pančuchy)

• Čierne topánky alebo sandá-
le z hladkej usne

• Voliteľná športová obuv na 

voľnočasové aktivity (pokiaľ 
možno čierna alebo biela)

Letná uniforma: letný a jesenný 
trimester (voliteľné namiesto 
vyššie uvedených)

• Bielomodré kvetované šaty 

• Tmavomodré nohavice alebo 
krátke nohavice na mieru 
(žiadne džínsy alebo  
vojenské nohavice - maská-
če, šortky s vreckami)

• Školská bledomodrá poloko-
šeľa s krátkym alebo dlhým 
rukávom s vyšívaným logom 
NAE školy 

• Školský sveter alebo vesta 
námorníckej modrej farby  
s bledomodrým lemovaním 
na golieri a manžetách s vyší-
vaným logom NAE školy 

• Jednofarebné ponožky (farba 
biela alebo tmavomodrá)

• Čierne topánky alebo sandá-
le z hladkej usne

• Voliteľné: športová obuv na 
voľnočasové aktivity (pokiaľ 
možno čierna alebo biela)

• Ľahké halové tenisky alebo 
gymnastická obuv s podrážkou, 
ktorá nezanecháva stopy

• Jednofarebné biele alebo 
modré športové ponožky

• Tričko s krátkym rukávom so 
školským odznakom vo farbe 
tímu: červená, modrá, zele-
ná alebo žltá (zakúpené po 
potvrdení tímu)

• Jednofarebné športové 
krátke nohavice / sivé alebo 
čierne tepláky

Školská uniforma

Júl

zatvorené

10. až 14. augusta 

po dohode – prosíme  
o zaslanie e-mailu na 
info@bisbuniforms.sk

17. až 31. augusta

pondelok až piatok 
10:00 - 17:00

2. až 30. september

pondelok až štvrtok 
14:00 - 17:00, 

Piatok 
8:00 - 10:00

Poznámky k obuvi

Dievčatá: predškoláci 
(Reception) až 6. ročník

Chlapci: predškoláci 
(Reception) až 6. ročník

Chlapci a dievčatá: telesná 
výchova
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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 budovou Oaks. 

PARKOVANIE POČAS
VYPREVÁDZANIA DETÍ
Rodičia majú nasledovné mož-
nosti 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).

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, a to 
úmerne zvyšujúcemu sa počtu 
žiakov a študentov našej školy. 
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 rodičia nosiť na 
viditeľnom mieste v budovách 
školy.

Karty a visačky nám umožňujú  
rozpoznať ľudí, ktorí majú  
povolenie na pohyb v budovách 
školy. 

Všetci návštevníci a rodičia  
by na vstup do budov školy 
(Oaks, Maples a Willows) 
mimo školských podujatí mali 
používať hlavné vchody.

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.

Pod záhradami

Pod záhradami

Pekníkova

Žatev
ná

Žatevn
á

Vendelínska

WILLOWS
Materská škola
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

P1 P2

Pod záhradam
i
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Akademickí zamestnanci

August September Octóber

Mo 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Tu 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

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

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

November December Január

Mo 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
Tu 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

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

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

Február Marec Apríl

Mo 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Tu 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27

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

Sa 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24
Su 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25

Máj Jún

Mo 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Tu 4 11 18 25 1 8 15 22 29

We 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Th 6 13 20 27 3 10 17 24
Fr 7 14 21 28 4 11 18 25

Sa 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Su 2 9 16 23 30 6 13 20 27

Školské a štátne prázdniny              

Týždeň A         Týždeň B

AUGUST
25. Uvítací deň pre nových študentov
26. Začiatok jesenného trimestra
27.–31. Meet the Teacher - virtuálne stretnutie 
(Spoznajte svojho učiteľa)
31. Začiatok gymnastiky

SEPTEMBER
7. Mimoškolské aktivity a krúžky
21.-25. Virtuálne rodičovské konzultácie (1)

OKTÓBER
26. Trimestrálne prázdniny – začiatok

NOVEMBER
2. Školenie pre zamestnancov  
24.-26 Virtuálny Drop-in pre rodičov
30. Začiatok korčuľovania

DECEMBER
9. Vystúpenie - show 1. ročníka
10. Zimný koncert
11. Hodnotenia
15.-17. Dobrovoľné rodičovské konzultácie (2)
18. Ukončenie jesenného trimestra

JANUÁR
7. Začiatok jarného trimestra

FEBRUÁR
4. Vystúpenie - show  4. ročníka
25. Juilliard predstavenie 5. ročníka

MAREC
1. Trimestrálne prázdniny – začiatok
15.-18. Virtuálny Drop-in pre rodičov
24.-25.3. – Rodičovské fórum (2)
19. Big Sing
29.-31. Týždeň knihy
31. Ukončenie jarného trimestra

APRÍL
12. Začiatok letného trimestra
12. Začiatok plávania
29. Juilliard predstavenie 3. ročníka

MÁJ
28.5. – Trimestrálne prázdniny – začiatok
31. Školenie pre zamestnancov

JÚN
1.-4. Školský výlet pre žiakov 6. ročníka
7.-11. Školské výlety pre žiakov 3. – 5. ročníka
15.-16. Športový deň
17. Vystúpenie - show  2. ročníka
18. Vysvedčenia
22. Vystúpenie - show  6. ročníka
22.-23. Dobrovoľné konzultácie pre rodičov
25. Ukončenie letného trimestra

1. deň trimestra posledný deň trimestra

Školský kalendár – materská a základná 
škola – 2020/2021

Vedenie školy

Riaditeľka školy Karen Eastwood Karen.Eastwood@bisb.sk
Riaditeľka materskej a základnej školy Sue Warmington Sue.Warmington@bisb.sk

Vedenie základnej školy

Zástupkyňa riaditeľky materskej
a základnej školy Clare Vincent Clare.Vincent@bisb.sk

Senior Phase Leader Ursula Jardine Ursula.Jardine@bisb.sk
Vedúca Jasle a škôlka Sarah Thorpe Sarah.Thorpe@bisb.sk
Vedúca 1. a 2. ročník Emily Stewart Emily.Stewart@bisb.sk
Vedúca pre 3. a 4. ročník Lianne Berrisford Lianne.Berrisford@bisb.sk
Vedúca pre 5. a 6. ročník Gabrielle Clover Gabrielle.Clover@bisb.sk

Materská škola

Detské jasle Andrea Juríková Andrea.Jurikova@bisb.sk
Detské jasle Lucia Harmathová Lucia.Harmathova@bisb.sk
Asistentka Renáta Viskupová Renata.Viskupova@bisb.sk
Asistentka Jana Kopáčová Jana.Kopacova@bisb.sk
Asistentka Nicola Rawstron Nicola.Rawstron@bisb.sk
Predškolská príprava Sarah Thorpe Sarah.Thorpe@bisb.sk
Predškolská príprava Alana Zimmermann Alana.Zimmermann@bisb.sk
Asistentka Anežka Hetešová Anezka.Hetesova@@bisb.sk
Asistentka Zuzana Hollá Zuzana.Holla@bisb.sk
Odborná asistentka, vedúca Lesnej školy Daniela Kollárová Daniela.Kollarova@bisb.sk

Key Stage 1 (1.-2. ročník)

1A   triedny učiteľ Damien Ebdon-Walker Damien.Walker@bisb.sk
1A   asistentka Iveta Higgins Iveta.Higgins@bisb.sk
1B   triedna učiteľka a vedúca KS 1 Emily Stewart Emily.Stewart@bisb.sk
1B   asistentka Tamara Trutzová Tamara.Trutzova@bisb.sk
2A   triedna učiteľka a zástupkyňa riaditeľky Clare Vincent Clare.Vincent@bisb.sk
2A   asistent David Kelly David.Kelly@bisb.sk
2B   triedna učiteľka Samantha Chew Samantha.Chew@bisb.sk
2B   asistentka Katarína Kadlecová Katarina.Kadlecova@bisb.sk
2C   triedna učiteľka Alison Fegyveres Alison.Fegyveres@bisb.sk
2C   asistentka Rosemary Finley Rosemary.Finley@bisb.sk
Odborná asistentka Lenka Ertlová Lenka.Ertlova@bisb.sk
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Key Stage 2 (3. – 6. ročník)

3A triedna učiteľka Judith Boyd Judith.Boyd@bisb.sk
3B triedna učiteľka Lianne Berrisford Lianne.Berrisford@bisb.sk

Asistentka pre 3. ročník Kelly Martin Kelly.Martin@bisb.sk

4A triedny učiteľ Simon Thorpe Simon.Thorpe@bisb.sk

4B triedny učiteľ Conor O’Brien Conor.OBrien@bisb.sk

4C triedna učiteľka Ursula Jardine Ursula.Jardine@bisb.sk

Asistentka pre 4. ročník Katarína Lacová Katarina.Lacova@bisb.sk

5A triedny učiteľ Daren King Daren.King@bisb.sk

5B triedny učiteľ James Williamson James.Williamson@bisb.sk

Asistentka pre 5. ročník Barbora Kopčoková Barbora.Kopcokova@bisb.sk 

6A triedna učiteľka Gabrielle Clover Gabrielle.Clover@bisb.sk

6B triedna učiteľka Charlotte Nash Wanklin Charlotte.Wanklin@bisb.sk

6C triedny učiteľ Martin Rawstron Martin.Rawstron@bisb.sk

Asistentka pre 6. ročník Sandra McKillop Sandra.McKillop@bisb.sk

Odborná asistentka Maryna Glibko Maryna.Glibko@bisb.sk

Učitelia odborných predmetov

EAL Mariana Malagaris Mariana.Malagaris@bisb.sk
EAL Anthony Prince Anthony.Prince@bisb.sk
Vedúca oddelenia podpory vzdelávania  
pre celú školu Pauline Mably Pauline.Mably@bisb.sk

Podpora vzdelávania Kristi Lúčna Kristi.Lucna@bisb.sk
Asistentka oddelenia podpory vzdelávania Elena Kelly Elena.Kelly@bisb.sk
Slovenský jazyk Stanislava Taranová Stanislava.Taranova@bisb.sk
Slovenský jazyk Marina Belejkaničová Marina.Belejkanicova@bisb.sk
Kórejský jazyk Dawoon Jung Dawoon.Jung@bisb.sk
Nemecký jazyk Liana Kitz Liana.Kitz@bisb.sk
Nemecký jazyk Matúš Sagan Matus.Sagan@bisb.sk
Francúzsky jazyk Gwénaël Gobert Gwenael.Gobert@bisb.sk
Španielsky jazyk Eliza Jonczyk Eliza.Jonczyk@bisb.sk
Vedúci oddelenia umeleckej výchovy Nicholas McGauley Nicholas.McGauley@bisb.sk
Hudobná výchova Catherine McNeilly Catherine.McNeilly@bisb.sk
Hudobná výchova Anna Mišunová Anna.Misunova@bisb.sk
Dramatická výchova Sarah Macdonald Sarah.Macdonald@bisb.sk
Telesná výchova Tomáš Pavlík Tomas.Pavlik@bisb.sk
Telesná výchova Katarína Euell Katarina.Euell@bisb.sk
Telesná výchova David Mumby David.Mumby@bisb.sk
Telesná výchova Lauren Kenny Lauren.Kenny@bisb.sk
Telesná výchova a zástupca riaditeľa  
gymnázia Gareth Evans Gareth.Evans@bisb.sk

Výchovná poradkyňa Natália Hanulíková Natalia.Hanulikova@bisb.sk
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Neakademickí zamestnanci
Vedenie školy

Obchodná manažérka Barbora Kanclířová Barbora.Kanclirova@bisb.sk
Vedúca študijného oddelenia a marketingu Milina Bireš Milina.Bires@bisb.sk
Data manažérka a zástupkyňa obchodnej 
manažérky Alexandra Viljoen Alexandra.Viljoen@bisb.sk

Administrátor systémov a zástupca
obchodnej manažérky Alexander Kopčok Alexander.Kopcok@bisb.sk

Pozícia Meno Email
Manažér ľudských zdrojov Stanislav Fančovič Stanislav.Fancovic@bisb.sk
Finančná manažérka Jana Habová Jana.Habova@bisb.sk
Mzdová účtovníčka Ľubica Zvardoňová Lubica.Zvardonova@bisb.sk
Vedúca riadenia prevádzky školy Gabriela Vranovská Gabriela.Vranovska@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 Monika Predajňová Monika.Predajnova@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
Osobná asistentka riaditeľky Zuzana Leczo Zuzana.Leczo@bisb.sk
Sekretárka riaditeľky MŠ a ZŠ a riaditeľa 
gymnázia Jarmila Polónyová Jarmila.Polonyova@bisb.sk

IT technik Viktor Gašparovský Viktor.Gasparovsky@bisb.sk
IT technik Juraj Pap Juraj.Pap@bisb.sk
Admin. asistentka (Maples) Silvia Budayová Silvia.Budayova@bisb.sk
Manažérka kancelárie školy (Oaks) Marcela Hlubíková Marcela.Hlubikova@bisb.sk
Pracovníčka recepcie (Oaks) Zuzana Jablonická Zuzana.Jablonicka@bisb.sk
Admin. asistentka (Oaks) Kristína Komárková Kristina.Komarkova@bisb.sk
Zdravotná sestra Miroslava Matunáková nurse@bisb.sk
Zdravotná sestra Elisabeth Laursen nurse@bisb.sk
Knihovníčka pre MŠ a ZŠ Paula Gubová Paula.Gubova@bisb.sk

Pomocný personál

Upratovačky
Darina Patrnčiaková Marta Ružičová Věra Krejčí
Iveta Némethová Marie Therese Che Sahuwu

Školníci
Tomáš Zelenák Vladimír Vilém Ľubomír Vandák
Karol Chadima Miroslav Begala

Školník / Nákupca František Jánoš
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detí je 
v škole 
šťastných

detí sa 
v škole cíti 
bezpečne

prvý kontakt 
so školou 
bol pozitívny 
a ústretový

detí dostáva 
v škole 
kvalitné 
vzdelanie

detí má 
dobrý vzťah 
s učiteľmi

detí si 
v škole 
buduje 
sebavedomie

dieťa bolo 
pri nástupe 
do školy 
dobre 
informované

VÝSLEDKY PRIESKUMU 
SPOKOJNOSTI RODIČOV 2020

„Individuálny prístup, 
kvalitné vzdelávanie, 
výborní učitelia, ktorí robia 
svoju prácu dobre, sú 
starostliví a chápaví, deti 
vedú k naplneniu ich 
potenciálu.“

„Škola je príjemným 
a priateľským miestom, 
ktoré víta všetkých ľudí. 
Učitelia sú vo všeobecnosti 
veľmi pozitívni a nadšení 
pre svoju prácu a študentov. 
Škola naďalej rastie 
a zdokonaľuje svoju 
infraštruktúru a ponuku.“

„Poskytuje možnosť ukončiť 
gymnázium IB diplomom,
a tak mať možnosť štúdia 
na výborných zahraničných 
univerzitách.“

„Škola poskytuje vďaka 
angažovaným učiteľom 
skvelé možnosti aj mimo 
školských osnov (DofE, 
šport, vodcovské zručnosti, 
krúžky, atď). Výborné zdroje 
a technológie. Škola 
podporuje študentov, 
aby sa z nich stali nezaujaté 
a zodpovedné osobnosti.“

„Starostlivosť, šťastie 
a zábava, ale aj vážne témy
 s angažovanými učiteľmi, 
ktorí sú tu vždy pre 
študentov. Pastoračná 
starostlivosť.“

„Každý rok škola zlepšuje 
vnútroné aj vonkajšie 
priestory školy.“

„Veľmi sa mi páči, že deti 
sa venujú aj umeniu, hudbe 
a dramatickej tvorbe.“

„Vzdelaní učitelia, výborná 
infraštruktúra, pozornosť 
sa kladie aj na životné 
prostredie a zdravie.“

„Výborné výsledky v IGCSE 
a IB, spolupráca s MIT 
a Juilliard, výlety a exkurzie, 
Cena vojvodu z Edinburghu, 
expedície Global Campus, 
športové turnaje.“

„Prvý kontakt so školou, 
ktorý sme mali počas našej 
prvej návštevy bol 
dôležitým faktorom, 
aby sme sa pre túto školu 
rozhodli. Veľmi sa nám 
páčila atmosféra v škole.“

„Môj syn je v škole veľmi 
šťastný. Zamestnanci ho 
podporujú a je zjavné, že 
učitelia ho dobre poznajú 
a často s ním komunikujú 
na osobnej úrovni. Uznávam 
spôsob vyučovania 
prostredníctvom rôznych 
tém na základnej škole, 
pretože je veľmi dobrý 
a skutočne pútavý.“ 



www.bis.sk

WILLOWS
Materská škola
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

facebook.com/BISB.Bratislava

@bisb_bratislava

twitter.com/BISB_Bratislava

The British International School Bratislava

Pridajte sa 
k BISB 
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