
 

 

 

 

 

 

 

 

Príručka o politike školy 

pre rodičov nových 

žiakov 

 

 

 

Táto brožúrka vám poskytne predstavu o obsahu politiky v školách. 

Môžete si vyžiadať kópiu brožúrky vo svojom jazyku. Brožúrka je k dispozícii 

v nasledujúcich jazykoch: 

 

 

filipínčina, maďarčina, lotyština, litovčina, malajálamčina, mandarínska 

čínština, poľština, portugalčina, rumunčina, slovenčina.  

 
Ďalšie preložené dokumenty pre rodičov sú k dispozícii na stránke Ministerstva školstva 

Leták o ochrane dieťaťa vo vzdelávaní                                                                      

http://www.deni.gov.uk/index/pupils-and-parents/parents/protecting-against-child-abuse.htm 

Leták o dobrom správaní v škole                                                                                 

https://www.deni.gov.uk/publications/good-behaviour-school-leaflet-parents 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

Summary of the policies that are listed on – 

http://www.deni.gov.uk/index/pupils-and-parents/parents/protecting-against-child-abuse.htm
https://www.deni.gov.uk/publications/good-behaviour-school-leaflet-parents


Politika proti šikane 

 Definícia 
 

Šikana je opakované správanie, ktoré fyzicky alebo emocionálne ubližuje jednotlivcovi alebo jeho 

rodine. Šikana má mnoho foriem a môže zahŕňať:  

 

 fyzické napadnutie 

 ničenie vecí 

 posmešky 

 vyhrážky 

 nadávky 

 vylúčenie alebo izoláciu osoby 

 kyberšikanu – mobilom alebo na internete 

 

Účel 
 

Účelom politiky proti šikane je vytvoriť v škole mravný základ, na ktorom je šikana 

neakceptovateľná. Škola by mala rozvíjať atmosféru vzájomného rešpektu a v prípade, že sa 

šikana vyskytne, ihneď a efektívne ju vyriešiť. 

 

Politika o dochádzke 

 

Definícia 
 

V predpisoch pre dochádzku je zákonom stanovené, že žiak musí chodiť do školy aspoň 190 dní 

ročne. 

 

Účel 
 

Účelom politiky o dochádzke je podporovať návyky dobrej dochádzky a dochvíľnosti, ktoré budú 

pokračovať ďalej vo svete práce. Slabá dochádzka môže mať vážny vplyv na výsledky žiaka. 

Školy sa zameriavajú na zlepšenie celkovej dochádzky žiakov skúmaním a identifikovaním 

dôvodov absencií, a tvorbou a implementáciou celoškolských stratégií na podporu lepšej 

dochádzky. 

 

Politika ochrany dieťaťa 

Definícia 
 

Ochrana dieťaťa je o ochrane detí a mladých ľudí pred týraním alebo zneužívaním, ako je 

napríklad zlé zaobchádzanie alebo zanedbávanie, ktoré vedie k fyzickému, sexuálnemu alebo 

emocionálnemu poškodeniu alebo ujme. 

 

Účel 
 

Politika ochrany dieťaťa poskytuje školám pokyny pre kroky potrebné v prípade podozrenia na 

týranie alebo zanedbávanie žiaka. Prvoradé je vždy blaho žiaka. 

 

 



Politika kontroly správania 

 

Definícia 
 

Kontrola správania je o rozvoji zmyslu pre sebadisciplínu u žiakov, a o prijatí zodpovednosti za 

vlastné správanie a činy. Je základom efektívneho vyučovania a učenia. Je dôležité podporovať 

a chváliť pozitívne správanie a postoje. Kontrola správania je zodpovednosťou všetkých členov 

školskej komunity, personálu, žiakov a rodičov. 

 

Účel 
 

Účelom politiky riadenia správania je podporovať sebadisciplínu, sebauvedomenie, nezávislosť a 

zmysel pre zodpovednosť. Podporuje pozitívne vzťahy medzi všetkými členmi školskej komunity, 

aby sa učenie mohlo konať efektívne. 

 

 

Politika o užívaní drog a návykových látok 

 

Definícia 
 

Vzdelávanie o užívaní drog a návykových látok je o zvyšovaní povedomia žiakov o účinkoch drog 

a iných návykových látok na emocionálne, fyzické a sociálne blaho. 

 

Účel 
 

Účelom politiky o užívaní drog a návykových látok je poskytnúť žiakom presné informácie o 

drogách a ďalších škodlivých látkach, ako aj o zdravotných rizikách spojených s ich užívaním. 

Zámerom je tiež rozvoj schopnosti žiakov odmietnuť drogovú kultúru v spoločnosti a poskytnutie 

informácií o tom, koho môžu požiadať o pomoc. 

 

 

Politika vzdelávania o zdraví 

 
Definícia 
 

Vzdelávanie o zdraví si kladie za úlohu pripraviť žiakov na život mimo školy zlepšeným pochopením 

a zmyslom pre zdravý životný štýl. Vzdelávanie o zdraví sa zaoberá širokou škálou vekovo 

vhodných tém a môže zahŕňať povedomie o drogách (napr. alkohol a tabak), poruchách príjmu 

potravy a sexuálnom správaní. 

 

Účel 
 

Účelom politiky vzdelávania o zdraví je zlepšiť sebavedomie žiakov prostredníctvom podpory 

prijímania informovaných rozhodnutí a preberania zodpovednosti za vlastné zdravie a zdravie 

ostatných. 

 

  

 

 

 

 

 



Politika bezpečnosti IT 

 

Definícia 
 

Informačné technológie (IT) môžu zahŕňať používanie počítačov, notebookov, iPadov, 

fotoaparátov, DVD prehrávačov a mobilných telefónov. V školách sa často používajú multimédiá, 

internet, e-maily, sms správy a hlasové či video hovory. 

 

Účel 
 

Účelom politiky bezpečnosti IT je zaistiť využívanie informačných technológií bezpečným, 

zodpovedným, etickým a inteligentným spôsobom v súlade so zákonom, a vyhnúť sa používaniu 

materiálu, ktorý by mohol byť nevhodný alebo škodlivý. 

 

Politika vzdelávania o vzťahoch a sexuálnej výchovy 

 

Definícia 
 

Vzdelávanie o vzťahoch a sexuálna výchova sa zameriavajú na rozvoj postojov, presvedčení a 

hodnôt spojených s osobnými a sociálnymi vzťahmi v živote. Mali by sa odohrávať v rámci 

morálneho a sociálneho prostredia školy a komunity. 

 

Účel 
 

Účelom politiky vzdelávania o vzťahoch a sexuálnej výchovy je zlepšenie celkového osobného, 

sociálneho a morálneho vývinu všetkých detí a mladých ľudí. Je o rozvoji sebavedomia, zmyslu 

pre morálnu zodpovednosť a zručností potrebných na prijímanie informovaných rozhodnutí o 

vzťahoch. Vzdelávanie o vzťahoch a sexuálna výchova by sa mali odohrávať v atmosfére 

vzájomnej dôvery, rešpektu a dôvernosti. 

 

Politika o bezpečnej manipulácii s liekmi 

 

Definícia 
 

Bezpečná manipulácia s liekmi je o zabezpečení bezpečného skladovania a podávania liekov 

pre žiakov, v súlade s pokynmi od rodičov. 

 

Účel 
 

Účelom politiky o bezpečnej manipulácii s liekmi je zabezpečiť, aby si všetok personál a rodičia 

boli vedomí postupov ohľadom manipulácie s liekmi pre žiakov školy. 

  



Špeciálne vzdelávanie: fázy kódexu praxe 

 

Definícia a účel 

 
Kódex praxe je päťfázový prístup, používaný na identifikáciu a pomoc žiakovi so špeciálnymi 

potrebami. Fázy 1 a 2 sa robia u žiaka v škole a rodičov je potrebné o nich informovať. Vo fáze 3 

môže škola požiadať o pomoc zvonku, napríklad od školského psychológa. Vo fáze 4 môže byť 

potrebné zákonom stanovené vyhodnotenie potrieb žiaka. Vo fáze 4 sa do procesu zapojí 

oddelenie špeciálnej pedagogiky Úradu pre vzdelávanie. 

 

Ak viete o tom, že má vaše dieťa špeciálne vzdelávacie potreby, oznámte to škole, aby mu 

mohla poskytnúť pomoc a podporu. 

 

 

Politika primeraného použitia sily/ bezpečného 

zaobchádzania 

 

Definícia 
 

Primerané použitie sily a bezpečné zaobchádzanie je o poskytnutí bezpečného prostredia celej 

komunite školy (žiakom a personálu), ako aj o podpore a udržiavaní vhodného správania. 

"Primeraná sila" je minimálna sila potrebná na zabránenie  tomu, aby žiak fyzicky ublížil sebe alebo 

druhému, či vážne zničil majetok. Primeranú silu je potrebné používať tak, aby sa zachovala 

dôstojnosť všetkých zúčastnených, vyriešila daná situácia a aby sa žiak upokojil. 

 

Účel 
 

Účelom politiky primeraného použitia sily/ bezpečného zaobchádzania je vytvoriť vzdelávacie 

prostredie, v ktorom sa budú mladí ľudia a dospelí cítiť bezpečne a chránení pred ujmou. Cieľom 

je zabezpečiť ochranu žiakov pred všetkými nepotrebnými, nevhodnými, neprimeranými či 

škodlivými formami fyzickej intervencie. Mala by personálu poskytovať informácie o okolnostiach, 

za ktorých môžu použiť primeranú silu na skrotenie žiaka a ako túto silu aplikovať. 

 

 

 


