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Angličtina ako ďalšia jazyková služba 
 
 
Školská dochádzka: Smernice pre rodičov 
 
Ako rodič pochopíte, že je veľmi dôležité aby vaše dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas.   
Akákoľvek absencia narúša vzdelávanie detí  a môže znamenať, že nebudú schopné dohnať potrebné 
vedomosti.   Aj keď sa učitelia snažia pomôcť deťom dohnať zmeškanú výučbu, prináša to navyše 
prácu pre učiteľov.  Neskorý príchod žiakov naruší lekciu. Tak isto môžu zmeškať dôležité informácie 
alebo pokyny a potom sa ťažšie podieľajú na lekcii.      
 
 
Absencia pre lekárske alebo iné legitimné dôvody 
Ak vaše dieťa musí vynechať školu z lekárskeho alebo iného dôležitého dôvodu tak je dôležité aby ste 
kontaktovali školu telefonicky alebo písomne a aby ste absenciu vysvetlili.  (Preložené oznámenia 
o absencii sú k dispozícii v škole vášho dieťaťa, stačí aby ste formulár vyplnili a poslali.)  Absencia pre 
lekárske alebo iné legitimné dôvody budú zaznamenané ako „oprávnené absencie“ v evidencii 
dochádzky vášho dieťaťa.    
  
Rodičia môžu vybrať deti zo školy aj z iných oprávnených dôvodov, ako sú náboženské sviatky, rodinné 
svatby, strata blízkej osoby a iné rodinné a naliehavé dôvody.  Tie budú budú zaznamenané ako 
„oprávnené absencie“.  Rodičia musia oznámiť škole takéto absencie čo najskôr aby sa zabezpečilo, že 
neprítomnosť je správne zaznamenaná.  Ak sa dozviete, že absencia bola nesprávne zaznamenaná, 
môžete požiadať o opravu neskôr v priebehu školského roku.      
 
 
Absencia kvôli iným výnimočným okolnostiam 
Iné absencie môžu byť povolené len za výnimočných okolností.  Ak rodičia chcú požiadať o absenciu zo 
školy najviac do dvoch týždňov kvôli výnimočným okolnostiam tak musia podať písomnú žiadosť 
Riaditeľovi školy s vysvetlením okolností.    
 
Rozhodnutie povoliť takúto absenciu záleží na uvážení Riaditeľa v súlade so smernicami Oddelenia pre 
deti a rodinu (Children and Families department).  Žiadosti o neprítomnosť dlhšiu na dlhšiu dobu ako 
dva týždne budú postúpené na Oddelenia pre deti a rodinu (vzdelávanie).       
 
 
Neoprávnené absencie 
Všetky iné absencie okrem z lekárskych alebo oprávnených dôvodov budú zaznamenané ako 
„neoprávnené“ na zázname o dochádzke vášho dieťaťa.       
 
 
Návštevy do krajiny pôvodu rodiny (Heritage Visits) 
Tieto návštevy môžu hrať dôležitú úlohu v živote dieťaťa alebo mladej osoby z hľadiska vývoja jazyka, 
kultúry a rodiny.  Rodičia, ktorí uvažujú o návšteve do krajiny odkiaľ ich rodina pochádza by sa mali 
v prvom rade snažiť organizovať cestu počas 12 týždňov každoročných školských prázdnin.  Ak to nie 
je možné tak by ste mali čo najskôr hovoriť o plánovanej absencii so školou.  Diskusia o vašich plánoch 
so školou bude minimalizovať  narušenie vzdelávania vášho dieťaťa a umožní škole pomôcť vám aby 
táto návšteva bola aj z hľadiska vzdelávania obohacujúca.  Učitelia vášho dieťaťa a EAL učiteľ vám 
navrhne ako môže vaše dieťa spojiť skúsenosti na návšteve s ich výukou v škole a týmto spôsobom 
prispieť k školským osnovám.     


