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Ashfield Girls' High School - Plán kontroly chovania
Behaviour Management Policy (Slovak)  
 
Odôvodnenie  
Škola je zaviazaná vytvárať kultúru pre vzájomný rešpekt, vybaviť žiakov s medzi-personálnymi 
schopnosťami ako je napríklad empatia, rešpekt, spolupráca, tolerancia. Škola sa teda usiluje o 
ich nácvik a je v jej morálnych zásadách vytváranie seba-disciplíny a akceptovania 
zodpovednosti za ich vlastné chovanie a činy. Veríme, že dobre usporiadaná škola je základ pre 
efektívne vyučovanie a učenie sa. Učíme kultúru rozoznávania pozitívneho správania, 
neformálne no aj formálne pomocou odmeňovacieho systému. Pastorálny systém starostlivosti 
na škole dáva dôraz na povzbudzovanie a pochvalu radšej než kriticizmus a trestanie. Kontrola 
chovania je na škole spoločnou zodpovednosťou všetkých členov komunity školy – 
zamestnancov, žiakov a rodičov. 
 
Zámer 
 
Nás plán kontroly chovania podporuje morálne zásady školy ktorými sú: 
 
• podporovanie sebadisciplíny a sebauvedomenia v žiakoch na ich prípravu stať sa dobrými 

občanmi. 
• pomáhať samostatnosti a zmyslu pre zodpovednosť 
• ponúkať pozitívny priestor pre efektívne vyučovanie 
• podporovanie pozitívnych vzťahov medzi všetkými členmi komunity školy 
 
Smernice 
 
• Kontrola chovania je spoločnou zodpovednosťou. Každý učiteľ je zodpovedný za kontrolu 

chovania v jeho/jej vlastnej triede. Záležitosti sú hlásené nadriadeným. 
• Závažnejšie záležitosti kontroly chovania sú riešené nadriadenými. 
• Senior žiakov podporný personál pomáha udržiavať dobre-objednal školy, naprprefektov, 

a peer mentorov. 
• Žiaci sú nabádaní riešiť problémy pomocou vyjednávania a kompromisov. Individuálne 

poradenstvo a poradenstvo v malých skupinách je používané na podporu riešenia konfliktov a 
techník pozitívnej kontroly chovania. 

• Rodičia sú podporovaný prezentovať dobré správanie v ich deťoch pomocou stretnutí rodičov 
a učiteľov, telefonických konzultácii s pomocou tlmočníka. 
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• Externé agentúry môžu byť použité pri podporovaní pastoračných pracovníkov pri 
prezentovaní pozitívneho chovania, návykov a hľadaní spoločných riešení trvalého 
nevhodného správania. 

• Škola má zavedené procedúry pre: odmeňovanie pozitívneho správania, sankciovanie 
neakceptovateľného správania, udržiavanie záznamov 

 
Sankcie 
 
Vyskytnú sa prípady, keď správanie žiaka presahuje zvolený štandard dobrého správania v škole. 
 
Sankcie 
• poukazujú na závažnosť priestupku jednotlivca 
• je k nim pristúpene hneď ako sa poruší pravidlo školy 
• sú aplikované férovo a vo vhodným sposobom 
 
Sankcie nie su: 
• aplikované na celu triedu, alebo skupinu žiakov ak sa nebola preukázaná zodpovednosť 
• používané na degradovanie žiakov 
• použité tak aby spôsobili verejne či neverejné ponižovanie 
 
Školské sankcie môžu zahŕňať: 
• ústne napomenutia 
• poznámky  
• „zostať po škole“ 
• vylúčenie z triedy 
• zabavenie nepovoleného predmetu 
• suspenzia: suspenzia je použitá na riešenie závažnejších priestupkov. 
 Rodičia/opatrovatelia budú informovaní telefónom (ak možné), alebo písomnou formou 

o dôvode a dĺžke suspenzie. 
• Permanentné vylúčenie zo školy . 
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