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Astrea Academy Woodfields 
Student Behaviour Contract 

Appendix 1 of the Behaviour Policy 
TRANSLATED 

 
Astrea Academy Woodfields pevne verí, že efektívna disciplína a dobré správanie sú nevyhnutné pre podporu 
učenia a umožnenia študentom dosiahnúť to najlepšie. Náš étos sa opiera o zásadu ‘inšpirácia nadmieru’. Jasné 
pravidlá, hranice, veľa očakávania a primerané sankcie umožnia pripraviť všetkých študentov na život po škole 
Woodfields. Keď sú vzťahy silné, študenti môžu využiť najlepšie príležitosti, ktoré sú im poskytnuté a môžu 
rozkvitnúť v prostredí, ktoré ich podporuje a odmeňuje ich. Chceme byť schopní opísať atmosféru v akadémii 
ako relaxačnú ale cieľavedomú. Nastavujeme štruktúru na podporu študentov a na dodržiavanie tejto štruktúry 
urobí akadémiu lepšie miesto pre všetkých. Zúčastnením sa a prijatím miesta v našej akadémii prijímaš pravidá 
a očakávania akadémie vrátane Pravidlá o správaní; ich odmien a ich sankcii. 
 
 

Čo zákon1 hovorí: 
1. Učitelia a ostatní zamestnanci majú zákonné právo disciplinovať študentov, ktorých správanie je 

neakceptovateľné, ktorí porušujú pravidlá akadémie alebo ktorí neposluchnú rozumné inštrukcie.    

Zamestnanci môžu disciplinovať študentov: 

 Kedykoľvek študent je v akadémii. 

 Zúčastnení sa akejkoľvek organizovanej akadémie alebo akedemickej aktivite. 

 Cestovať do alebo z akadémie alebo v blízkosti akadémie. 

 Oblečenú uniformu akadémie alebo keď sa dá iným spôsobom identifikovať, že študent je z akadémie. 

 Za nesprávne správanie, či už sa hore uvedené podmienky uplatňujú alebo nie, to môže mať dôsledky pre 
usporiadaný chod akadémie, alebo predstavuje hrozbu pre iného študenta alebo pre verejnosť, alebo by to 
mohlo mať nepriaznivý vplyv na povesť akadémie.  

 
2. Zamestnanci akadémie majú zákonnú právomoc použiť násilie a zákonom využiť moc na poskytnutie obrany 

akémukoľvek súvisiacému trestnému činu alebo iným právnym krokom. 

Primerané násilie môže byť použité: 

 Zabrániť študentom ublížiť sam sebe alebo iným, od poškodenia majetku alebo zo spôsobenia výtržnosti. 

 Odstrániť vyrušujúcich študentov z triedy, kde odmietli riadiť sa inštrukciám. 

 Zabrániť študentovi v správaní, ktoré vyrušuje podujatie v akadémii. 

 Zabrániť študentovi odísť s miestnosti lebo by mu to spôsobilo riziko v jeho bezpečnosti alebo by to viedlo k 

správaniu, ktoré by vyrušilo druhých.  

 Zabrániť študentovi z napadnutia iných alebo zastaviť bitku. 

 

                                                 
1 Zákon o školsve a inšpekcii z roku 2006, Zákon o školstve 2006, Zákon o správaní a disciplíne v škole z roku 2016. 
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3.    Učitelia majú zákonnú právomoc vydať trest po škole v hociktorý deň akadémie, cez víkend alebo i v deň vóľna.  

Rodičovský súhlas nie je potrebný na trest po škole, keďže v Pravidlách správania sa jasne vyjadruje rodičom, že 

zostať po škole sa používa ako rozumná sankcia. Avšak keď je to vhodné umožníme nejakú flexibilitu. 

4. Členovia zamestnancov majú právo skonfiškovať, zadržať alebo zbaviť sa majetku študenta ako trest. Majú tiež 

právomoc prehľadať študentov bez súhlasu pri zakázaných predmetov. 

Zakázané predmety pozostávajú z: 

 Nože a zbrane alebo iné predmety, ktoré by mohli byť použité ako zbraň bez oprávneného vysvetlenia ako 
badmintonová raketa 

 Alkohol a drogy 

 Ukradnuté predmety 

 Tabak a cigaretové papiere, E-pens 

 Pyrotechnika 

 Pornografické obrazy 

 Akýkoľvek predmet, ktorý bol alebo môže byť použitý na spáchanie trestného činu, spôsobiť osobné 
poranenie alebo škodu majetku 

 Akékoľvek predmety zakázané pravidlámi akadémie (napríklad ale nie obmedzené na: telefóny, žuvačky, 
niektoré potraviny/sladkosti, energetické nápoje atď.) 

 
Skonfliškovanie predmetov, nebezpečné alebo nelegálne, budú odoslané polícii na zničenie. Vysoko hodnotné 
položky, ako sú mobilné telefóny sa vrátia rodičom/opatrovníkom (nie študentovi), nízke hodnotné predmety ako 
je jedlo a nápoje budú zničené akadémiou a nebudú vrátene späť. 

 
 

Astrea Academy Woodfields si uvedomuje, že dobré správanie je najlepšie dosiahnuté cez rozpoznávanie a 
aktívnou propagáciou a na toto máme systém odmeny. Avšak, niektoré očakávania a pravidlá sú nevyhnutné 
na zaistenie bezpečnosti študentov a na produktívne prostredie na učenie.    
 
 

Študentové očakávania 
 
Po celý čas, vrátanie hodín, spoločenského času, extra študijných aktivít a čo súvisí s mimo akadémie: 

 Študent musí dodržiať inštrukcie personálu. 

 Študent by mal prejavovať rešpekt ostatným, tým ako sa chová a rozpráva a mal by byť dobrým 

ambasadorom akadémie. 

 Od študenovi sa očakáva zúčastňovať sa akadémie každý deň, byť na čas a nasledovať ich pridelený rozvrh 

hodín. 

 Študenti by nemali opustiť triedu pred tým než im to bude povedané členom personálu. 

 Študenti musia mať oblečenú správnu uniformu. (Bundy/mikiny by mali byť vyzlečené pri  vstupe do 

akadémie. Bodypiercing, umelé nechty, lak na nechty a nadmerný mejkap nie je dovolený. Šperky sú 

obmedzené na jeden pár malých naušníc, jeden prsteň a hodinky; všetko musí byť odstránené na hodiny 

telesnej výchovy).  

 Študenti by mali dokončiť poskytnutú prácu na hodinách a doma v čo najlepších schopnostiach.  

 Študenti nesmú použiť hrubý alebo diskriminovaný jazyk a hrešenie nie je akceptované.  

 Študenti nesmú použiť ani sa vyhrážať s fyzickou agresívnosťou voči druhým študentom, voči zamestnacom 

alebo voči členom komunity. 

 Študenti nesmú priniesť zakázané predmety do priestorov školy. Predmety, ktoré sú nelegálne v 

spoločnosti sú zakázané pre študentov, okrem toho tieto predmety sú oznámené študentom 

prostredníctvom Pravidiel správania/zasadaniach (assemblies) atď. Očakáva sa od študentov spolupracovať 

so zamestnancami, keď ich prehľadávajú pri zakázaných predmetov. 
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 Študenti musia zabezpečiť, aby mobilné telefóny a elektronické prístroje boli vypnuté a vložené v taškách, 

aby neboli vyditeľné počas dňa v akadémii. (Telefóny vo vrecku oblečenia nie sú akceptované.) 

 Študenti by sa nemali stretávať alebo pohybovať vo veľkých skupinách.  

 Študenti by sa mali pohybovať rýchlo a pokojne na svoje hodiny alebo do iných oblastiach,  ktoré im 

personál dal vedieť a hluk by mal byť obmedzený na minimum.  

 Študenti by mali rešpektovať  a dávať pozor na majetok akadémie a majetok, ktorý patrí ostatným 

študentom a zamestnancom. (Študenti/rodičia budú obvinení z poškodenia spôsobeného úmyselným alebo 

zlým správaním.) 

 Študenti môžu jesť a piť iba v určených oblastiach v povolenom čase. 

 Študenti by nemali nechať smeti po sebe a namiesto toho použiť poskytnuté koše. 

 Študenti sú povinní sa zúčastniť trestu po škole alebo dokončiť iný trest za porušenie očakávania akadémie 

a za porušenie Pravidiel správania. 

 
Pravidla správania Astrea Academy Woodfields môžete nájsť na webovej stránke akadémie.  Hore uvedené 
očakávania nie sú vyčerpávajúce a môžu byť zmenené, ak to bude riaditeľ považovať za nevyhnutné. Všetky 
zmeny pravidiel akadémie budú komunikované študentom prostredníctvom zhromaždení (assemblies) a cez 
skupinky s učiteľmi. Riaditeľ alebo zástupca riaditeľa bude rozhodujúcim rozhodcom toho, čo je alebo nie je 
prijateľným správaním.  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Študent a rodič/opatrovník deklarácia 
 
Študent: ako študent Astrea Academy Woodfield som pochopil očakávaniam pravidiel správania akadémie. 
Tiež rozumiem, že ak nesplním očakávania Pravidiel správania, môžem byť požiadaný dokončiť sankciu, vrátane 
fixtného termínu vylúčenie, ako je to načrtnuté v tých pravidlách. Môžem byť natrvalo vylúčený za stale 
poručenia očakávaní pravidiel správania alebo za vážné porušenie pravidiel. 
 
Študentové meno:      Dátum narodenia študenta: 
 
Študentov podpis:     Dátum podpisu:  
 
 
Rodič/opatrovník: Ako rodič/opatrovník hore uvedeného študenta chápem, že prijatím miesta pre moje dieťa v 
Astrea Academy Woodfields, súhlasím s pravidlámi a podmienkami pravidiel akadémie; vrátane Pravidlá 
správania. Chápem, že mám rodičovské povinnosti, aby som zabezpečil, že moje dieťa spĺňa očakávania v týchto 
pravidlách a budem podporovať akadémiu, aby riešila správanie môjho dieťaťa podporovaním vhodných trestov, 
ak by to bolo potrebné. Chápem, že moje dieťa je ohrozené v trvalom vylúčení, ak neustále porušuje očakávania 
alebo ak dôjde k závažnému porušenie Pravidiel správania. 
 
Rodič/opatrovník meno:       
 
Rodič/opatrovník podpis:    Dátum podpisu:  
 
 
 
Zamestnanec: 
Prosím podpíšte to a napíšte dátum na túto formu a potom dajte kópiu rodičovi/opatrovníkovi a vezmite jednu 
kópiu do zložky študenta. 
 
Zamestnancové meno:                                Pozícia/rola: 
 
Zamestnancov podpis:                   Dátum podpisu:   


