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Rodičovské povinnosti 

Podľa zákona musia všetky deti povinnej školskej dochádzky dostať vhodné 

vzdelávanie na plný úväzok. Pre väčšinu rodičov to znamená registráciu ich 

dieťaťa v škole a ste právne zodpovední za to, aby ste sa ubezpečili, že chodia 

pravidelne. Ak vaše dieťa nechodí do školy, môžete dostať pokutu alebo byť 

súdne stíhaný. 

Školské povinnosti 

Znižovanie absencie zo škôl je naďalej prioritou na národnej i miestnej úrovni. 

Na ochranu našich študentov sme odhodlaní spolupracovať s rodinami a 

komunitnými partnermi, aby sme zabezpečili, že všetky deti budú môcť školu 

pravidelne navštevovať. Vzdelávací orgán je zodpovedný za vyšetrovanie, či 

verí, že dieťa sa nevzdeláva  doma ani v škole. 

Výhody pravidelného chodu do školy 

Vynikajúca dochádzka je nevyhnutná pre mimoriadny vzdelávací a sociálny 

rozvoj všetkých detí a mladých ľudí. Je dobre známe, že dobrá a konzistentná 

účasť v škole je rozhodujúca pre perspektívu študenta. Príliš veľa absencií môže 

viesť k nedostatočnému pokrytiu národných študijných programov a k tomu, že 

študenti nedosiahnu očakávanu známku. Chýbanie v  škole poškodzuje 

študentov úroveň vzdelania, narúšajú školské postupy, ovplyvňujú učenie sa 

druhých a môže zanechať dôsledky v podobe anti-socialneho správania. 

 

 



Ako zabrániť tomu, aby vaše dieťa nezameškalo a nezaostalo v škole. 

Môžete pomôcť zabrániť tomu, aby vaše dieťa nezameškalo školu: 

Aby pochopili dôležitosť dobrej dochádzky a presnosti 

Aby mali záujem o ich vzdelanie - opýtajte sa na prácu v škole a povzbudzujte 

ich, aby sa zapojili do školských aktivít 

Diskutovať o akýchkoľvek problémoch, ktoré môžu mať v škole a dať vedieť 

ich učiteľom, riaditeľovi alebo pastoračného vedúceho,  o akomkoľvek vážnom 

probléme. 

nedovolte im, aby zameškali školu kvôli nie až tak vážnym ochoreniam - najmä 

tie, ktoré by vám nebránili v tom, aby ste šli do práce. 

Aby ste zabránili porušeniu vzdelania u vášho dieťaťa maly by ste robiť 

appoitmeny: 

-po vyučovacích hodinách 

-cez víkendy 

-počas školských prázdnin 

Tak tiež by ste nemali  očakávať ,že škola bude suhlasiť s tým, že si vaše dieťa 

vezme dovolenku počas školského roka 

  

 

Podpora školskej dochádzky 

Dojčenská školská dochádzka môže byť ovplyvnená v prípade problémov s: 

šikanovania 

bývania alebo opatrovateľskej starostlivosti 

doprava do a zo školy 

prácu a peniaze 

problémy s unavou  



Ak vaše dieťa začne chýbať v škole, možno nebudete vedieť, že je problém. 

Keď zistíte, opýtajte sa svojho dieťaťa a potom sa obráťte na svojho učiteľa, 

riaditeľa alebo pastorálneho vodcu na pomoc. Vy a škola budete spolupracovať 

a dohodnete sa na pláne s cieľom zlepšiť dochádzku dieťaťa. Ak dochádzka 

dieťaťa prináša škole dôvod na obavu, škola odkáže vaše dieťa na vzdelávacie 

sociálne služby (EWS) vo vašej oblasti. 

Registrácia 

Studenti sú registrovaní vo forme skupín dvakrát denne, raz ráno medzi 08.35 a 

09.05 a potom popoludní bezprostredne po obede o 13.55 hod. Pred 5 

vyučovacou hodinou. Ak študenti dorazia neskoro bez platného dôvodu, bude 

pridelená neskorá známka, ktorá je potom zaznamenaná do  záznamov o 

správaní. Registračné známky sú jedným z našich ochranných opatrení, rovnako 

ako tam, kde študenti dostávajú dôležité informácie o škole. 

Oneskorenie a presnosť 

Registrácie sa zatvoria po 30 minútach v súlade s usmernením DfE. Každý 

študent, ktorý príde po ukončení registrácie, by mal ísť do študentskej 

kancelárie, aby sa prihlásil. Ak to nie je, zaznamenáne potom sa to zapíše do  

záznamov o správaní. Zadržania sa dávajú tým, ktorí majú pretrvávajúce 

oneskorenie. Rodičia sú požiadaní, aby školám poskytli najaktuálnejšie mobilné 

telefónne čísla, aby mohli byť odoslané textové správy v dotyku, aby upozornili 

rodičov na podrobnosti o zadržaní. Od rodičov sa očakáva, že dieťa príde do 

školy včas. 

Lekárske stretnutia 

Rodičia / opatrovníci by mali vyhľadávať každú príležitosť na rezervovanie 

stretnutí mimo školského dňa. Ak to nie je možné, potom škola požiada o dôkaz 

o vymenovaní vopred buď list alebo menovací preukaz so spísanou nadradenou 

poznámkou v plánovači študentov. 

Všetok dôkaz o stretnutiach by sa mal ukázať pani Jowettovej, úradujúcemu 

študentovi študentského úradu, v ktorom bude žiadosť o odchod z funkcie 

vyplnená, aby sa študent mohol ukázať svojmu učiteľovi. Na účely 

zabezpečenia sa musí študent odhlásiť na študijnom úrade pred opustením 

priestorov a potom sa vrátiť späť. 

 



Hlásenie chýb a chorôb 

Ak je vaše dieťa z akéhokoľvek dôvodu neprítomné, vyžaduje sa telefónne 

hlásenie do 24-hodin (01535 692596) pred 9.30 hod. 

Zásady ochrany vyžadujú rodičovsy kontakt (nie surodenecky) každy raz ked 

študet v škole chyba. Toto nam poskytuje najpresnejšie dvovody pre 

vymeškanie školskej dochadzky. Rodič/ opatrovníci ktory nebude informovat 

školu dostane upozornenie cez SMS. Ked škola nebude telefonicky alebo 

textovne informovana tak upozornenie ktore dostanete od školy bude dodane na 

ziackej knizke. A tak tiez bude ukazane riaditelovy dochadzky. Tam kde nebude 

ziadny kontakt od rodicov/ opatrovníkov po dlhodobom obdoby škola bude 

musiet uskutucnit naštevu domu koli ochranim proceduram.  Zdravotne dokazy 

o ochoreni mozu byt vyziadane ked dochadzka spadne pod 95 percent.  

 

Opustenie absencie počas doby trvania 

Rodičia / opatrovníci by mali vedieť, že nemajú právo odobrať svoje deti mimo 

školu na dovolenku v priebehu termínu a Holy Family nepovoľuje dovolenku 

prijatú v termíne. Aby sme zabezpečili, že dodržiavame pokyny miestnych 

orgánov, všetky žiadosti o neprítomnosť vrátane sviatkov by mali byť vyplnené 

na formulári žiadosti o neprítomnosť, ktorý je k dispozícii od študentskej 

kancelárie Ak žiadosť o neprítomnosť ukáže, že študent opustí krajinu, musia 

byť priložené kópie cestovných dokladov s dátumom návratu. 

Ako škola sme radi, že sa stretneme s rodinami, ktoré hľadajú povolenie na 

dovolenku, aby diskutovali o možných príčinách a aby si uvedomili, aký vplyv 

má absencia na dosiahnutie a sociálny rozvoj. Rodičia / opatrovníci by mali 

vedieť, že Svätá rodina sa pozerá na každú žiadosť individuálne a povoľuje len 

absenciu za výnimočných okolností. Ak je návštevnosť už klesla pod 95% a 

školy žiadajú, aby sa dovolenka nebrala do úvahy, je pravdepodobné, že to 

povedie k oznámeniu o pokuse. 

  

 

 



Vydanie oznámenia o pokute za zlú účasť považuje spoločnosť Education 

Bradford za vhodnú, ktorá môže byť spôsobená nasledujúcimi faktormi: - 

  

• Nad záškoláctvom 

• Neprítomnosť rodičov / opatrovníkov 

• Neoprávnené dovolenky v termíne 

• Nadmerne oneskorený návrat z dovolenky 

• Trvalý neskorý príchod do školy (po zatvorení registra) 

  

Rodičia / opatrovníci, ktorí nedokážu zabezpečiť, aby ich deti navštevovali 

školu pravidelne bez dobrého dôvodu mohli; 

  

• Dostávať pokutu vo výške 60 libier na rodiča / opatrovníka na jedného 

študenta. 

• byť stíhaný na magistrátnom súde a bude mu uložený pokutu vo výške 1000 

libier. 

• Pri vážnejších trestných činoch, kde boli rodičia / poručníci predtým stíhaní, 

mohli byť pokutovaní až do výšky 2 500 GBP alebo uväznenie. 

 Vieme, že väčšina rodín sa snaží ťažko vyhnúť termínom dovolenky na dobu 

určitú a že deti sú z času na čas choré. Svätá rodina má však zákonnú povinnosť 

uverejňovať údaje o absencii a podporovať účasť. Rovnako rodičia majú 

povinnosť zabezpečiť, aby ich deti navštevovali každý školský deň. 


