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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Cieľom stretnutia bolo diskusia o pravidlách obliekania a starostlivosti o svoj zovňajšok. 

V pracovnom prostredí, v obchode a službách je táto problematika bežnou súčasťou pravidiel. 

Rovnako by mala byť súčasťou aj školskej komunity. Práve školské prostredie formuje žiakov, ich 

vkus a životné pohľady. Prvý dojem a reprezentácia navonok sú súčasťou reprezentácie osobnosti, 

školy aj celej komunity. Formujúc zodpovedných mladých ľudí, nesie škola aj v tejto oblasti veľkú 

zodpovednosť. Výsledkom stretnutia bolo preto vyslovenie záväzku k vytvoreniu vlastného dress 

codu školy v spolupráci všetkých zainteresovaných strán. 

 

Kľúčové slová: dress code školy 



12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

- Vytvorenie dress codu tanečného konzervatória 

- Diskusia o častiach dress codu a jeho princípoch 

 

Dress code je súhrn pravidiel alebo odporúčaní, ako by sa žiaci aj zamestnanci mali  obliekať do 

školy, a čo sa už považuje za nevhodné. Je prirodzené, že lekári nosia biele plášte, policajti 

uniformy a letušky kostýmy. Isté pravidlá obliekania platia takmer vo všetkých firmách a verejných 

inštitúciách. Každé (aj menšie) spoločenstvo môže mať svoje pravidlá v tomto smere a oblasť škôl 

v nie je výnimkou. Dress code na konzervatóriu je o to dôležitejší, že stanovuje aj istú úroveň 

noblesy a umenia. Svojím oblečením, počas školského vyučovania alebo pracovného času, 

nereprezentujeme iba seba, ale aj celú školu, jej hodnoty a slušným oblečením prejavujeme aj 

rešpekt voči svojim kolegom a spolužiakom.  

 

Aby bol dress code školy komplexný, nemal by opomenúť akúkoľvek dôležitú časť dňa alebo 

udalosť. Členovia klubu sa preto dohodli na rozdelení dress codu na nasledujúce dôležité časti: 

 

✓ Dress code na vyučovanie praktických odborných predmetov 

✓ Dress code na vyučovanie teoretických predmetov 

✓ Dress code na koncerty a iné spoločenské udalosti 

✓ Dress code na školské akcie 

 

Všetky uvedené časti by mali byť rozpracované v rozdelení na: 

✓ Žiačka / tanečníčka 

✓ Žiak / tanečník  

✓ Učiteľka 

✓ Učiteľ  

✓ Iný zamestnanec / zamestnankyňa 

 

Samozrejmosťou pri tvorbe dress codu musí byť zohľadnenie ročného obdobia. 

Všetky uvedené atribúty je nutné podrobne rozpracovať a prediskutovať na úrovni všetkých aktérov 

školskej komunity.  

 

V závere stretnutia sa členovia dohodli na spoločnom cieli vytvorenia kódexu školy s definovaním 

presných pravidiel obliekania a udržiavania svojho zovňajšku. Na vytvorenie dress codu si stanovili 

min. 6 mesiacov, aby vznikol dostatočný priestor na širokú diskusiu naprieč celou školskou 

komunitou a jeho odobrenie rodičmi. Súčasťou dress codu budú aj fotografie zobrazujúce príklady 

dobrej aj nežiaducej úpravy.  

  

13. Závery a odporúčania: 

 

- členovia klubu sa dohodli na spoločnej úlohe – vytvorení dress codu školy v spolupráci so 

všetkými aktérmi školskej komunity. 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Anna Jágerská 

15. Dátum 18.05.2021 

16. Podpis   

17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD. 

18. Dátum 18.05.2021 

19. Podpis  

 


