ZÁSADY DOCHÁZKY A CÍLE
DOCHVILNOSTI
Úvod a základní informace
Základní škola Haslam Park se domnívá , že dobrá docházka je pro zvyšování standardů a
výsledků žáka zásadní. Aby naše děti získaly ze svého vzdělání co největší prospěch, je důležité,
aby školu navštěvovaly pravidelně, a aby dítě bylo ve škole každý den včas, pokud neexistuje
nevyhnutelný důvod absence.
Tato zásada je napsána s přihlédnutím k výše uvedenému prohlášení a tato zásada je základem
našeho školního étosu pro:
v Podporu dobrých životních podmínek a bezpečí dětí;
v Zajištění, aby každý žák měl přístup k plnohodnotnému vzdělávání, na něž má nárok;
v Zajištění, aby se žákům ve škole dařilo.
Proč je pravidelná docházka tak důležitá
Učení: - Jakákoli absence ovlivňuje vzorec vzdělávání dítěte a pravidelné absence vážně ovlivní
jejich učení. Absence kteréhokoli žáka narušuje výukovou rutinu, takže může mít vliv na učení
ostatních ve stejné třídě. Důkazy získané ze základních i středních škol ukazují, že dobrá docházka
vyčíslená na 95% a více vede k vyššímu skóre v ročníku Year 6 a k lepším známkám na úrovni
maturity (GCSE).
Zajištění pravidelné docházky dítěte do školy je vaší právní odpovědností a povolování absencí ze
školy bez závažného důvodu je podle zákona trestným činem a může vést k trestnímu stíhání.
Napomáhat vytváření vzorce pravidelné docházky je povinností všech – rodičů, žáků a všech členů
personálu školy.
Abychom nám všem pomohli se na to zaměřit, budeme:
v Rodičům/pečovatelům nejméně jednou za půl roku podávat zprávu o tom, jak si dítě vede ve
škole, jaká je jeho míra docházky a dochvilnosti a jak tyto faktory souvisí s jejich výsledky ;
v Oslavovat dobrou docházku vizualizací úspěchů jednotlivců i třídy;
v Kontaktovat rodiče/pečovatele, pokud by docházka jejich dítěte klesla pod cíl, který si škola pro
docházku stanovila.
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Pochopení jednotlivých typů absence:
Každá půldenní nepřítomnost ve škole musí být školou (ne rodiči) klasifikována jako POVOLENÁ
nebo NEPOVOLENÁ. Proto jsou informace o důvodu jakékoli absence vždy vyžadovány v písemné
formě.
Povolené absence jsou dopoledne nebo odpoledne mimo školu z dobrého důvodu, jako je nemoc,
návštěva lékaře nebo zubaře, která nevyhnutelně připadá do doby vyučování, mimořádné události
nebo jiné nevyhnutelné příčiny.
Nepovolené absence jsou ty, které škola nepovažuje za přijatelné , a pro které nebylo uděleno
žádné „volno“. Tento druh absence může vést k tomu, že správní orgánpoužije sankce a/nebo
soudní řízení. To zahrnuje:
v
v
v
v
v
v

Rodiče/pečovatelé drží děti zbytečně mimo školu
Záškoláctví před nebo během školního dne
Absence, které nebyly nikdy řádně vysvětleny
Děti, které do školy přijdou příliš pozdě na to, aby byly známkovány
Nákupy, péče o jiné děti nebo narozeniny
Celodenní výlety a dovolené v době semestru, které nebyly schváleny.

Trvalé absentérství
Žák se stává „trvale absentujícím“ pokud z jakéhokoli důvodu během školního roku zamešká 10
nebo více procent vyučování. Absence na takovéto úrovni působí značné škody na vzdělání
každého dítěte a my pro řešení tohoto problému potřebujeme plnou podporu a spolupráci rodičů.
Všechny absence a udané důvody důkladně monitorujeme. Jakýkoli případ, který přesáhne
značku stanovenou pro trvalé absentérství, nebo pokud bude hrozit, že se k této značce blíží, získá
prioritu a my budeme ihned informovat rodiče/pečovatele. Za toto je zodpovědný náš zástupce
pro docházku a pastorační/rodičovský zástupce.
Postupy při absenci:
V případě absence dítěte musí rodič/opatrovník dodržet následující postupy:
v V první den absence co možná nejdříve kontaktovat školu. Škola má záznamník, na němž je
možno zanechat zprávu, pokud není k dispozici nikdo, kdo by hovor přijal.
v První den po návratu odeslat poznámku do školního plánovače s vysvětlením absence –
rodič/opatrovník to musí provést i v případě, že jste s námi už telefonovali.
v Nebo do školy přijít a nahlásit se na recepci.
V případě absence dítěte budeme:
v První den absence telefonovat rodičům/opatrovníkům, pokud nám rodiče/opatrovníci nedali
vědět;
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v Pozveme rodiče/pečovatele k projednání této situace s naším zástupcem pro docházku a/nebo
s vedoucím pro rodiče a/nebo pastoračním vedoucím.
v Pokud se docházka dostane pod 85 %, předložíme věc místním orgánům.
Viz Dodatek 1: pro Haslam Park Protokol.
Od rodičů je očekáváno, že budou školu kontaktovat v raném stadiu a že budou s personálem při
řešení problémů spolupracovat. Toto je téměř vždy úspěšné. Pokud nelze potíže vyřešit tímto
způsobem, může škola dítě nahlásit Službě včasné intervence (Early Intervention Service). Ta se
také bude snažit situaci vyřešit dohodou, ale pokud ostatní způsoby snahy o zlepšení docházky
dítěte selhaly a nepovolené absence přetrvávají, mohou tito zástupci použít sankce jako jsou
udělení pokuty nebo soudní stíhání.
Pokud se rodičům nepodaří zajistit pravidelnou školní docházku svých dětí, může jim být podle
paragrafu 444 Školského zákona uložena pokuta až do výše £2500 nebo jim hrozit trest 3 měsíců
odnětí svobody.
Dítě zameškávající vzdělávání
Pokud dítě z naší školy odchází, rodiče školu informují o příští škole, kterou bude dítě navštěvovat.
Pokud tak rodič neučiní, škola informuje službu Péče o děti a bude postupovat podle procedury
popsané ve formuláři CIME. Viz Dodatek 2: Formulář CIME.
Budou-li všechny procedury z formuláře splněny a dokončeny, škola po třiceti dnech vyjme dítě ze
seznamu a odstraní všechny absence ode dne odchodu.
Viz Dodatek 2: Formulář CIME školy Haslam Park.
Škola dodržuje protokol stanovený v Dodatku 3: Protokol o přestupu na školu.
Pozdní příchod
Nedochvilnost je nepřijatelná. Pokud dítě zmešká začátek vyučování, může chybět při práci a
nebude přítomen po celou dobu, kdy učitel podává důležité informace. Pozdě příchozí žáci také
narušují hodiny, dítě se může cítit nepříjemně a pozdní příchody mohou také podporovat další
absence. Dochvilnost je zásadní životní dovedností, která našim dětem pomáhá v průběhu jejich
školního života, ale i později v širším světě.
Jak pozdní příchody řešíme:
Vyučování začíná v 8:50 hod. a my očekáváme, že děti budou na hřišti v 8:45, připraveny se po
zapískání seřadit.
Registry u vstupu jsou nastaveny na 8:55, a pokud dítě do té doby nebude ve škole, dostane
značku pozdního příchodu.
V 9:20 budou registry uzavřeny. V souladu s předpisy platí, že pokud dítě přijde po této době,
dostane značku ukazující, že sice je v budově, nepočítá se však jako značka přítomnosti, a to
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znamená, že dítě má nepovolenou absenci. To může znamenat, že pokud potíže potrvají, může
rodič/opatrovník čelit možnosti sankce.
Pokud dítě má přetrvávající záznamy o pozdních příchodech, bude rodič/opatrovník požádán o
schůzku se zástupcem ředitele a/nebo se zástupcem pro docházku za účelem vyřešení problému,
pokud však rodič/opatrovník má problémy s tím, jak dostat dítě do školy včas, může za námi
kdykoli přijít.
Dochvilnost podpoříme oslavou dochvilnosti třídy. Třída s nejvyšším počtem dětí seřazených v
8:50 obdrží každý týden Ocenění Na čas. Vzorce dochvilnosti jsou monitorovány pololetně.
Dovolená během školního roku:
Žádný automatický nárok na volno během školního roku pro dovolenou podle zákona
NEEXISTUJE.
Od září 2013 nemohou ředitelé školy udělovat volno, pokud neexistují výjimečné okolnosti.
Dovolená během školního roku ovlivní školní docházku dítěte stejně jako jakákoli jiná absence a
my od rodičů očekáváme, že nám pomohou tím, že nebudou děti ze školy odvádět během školního
roku. Pokud se rodič/opatrovník rozhodne vzít dítě ze školy během školního roku, bude to
nepovolená absence, a rodič/opatrovník bude potrestán pokutou 60 liber (v současné době) za
každého rodiče a dítě. Kromě toho může být jméno dítěte vyjmuto ze seznamu školy. Je proto
důležité, abyste pochopili, že volno během školního roku nebude námi odsouhlaseno.
Cíle školy
Škola má cíle pro zlepšení docházky a při plnění těchto cílů hraje dítě důležitou roli.
Cíle školy i tříd jsou ve škole zveřejněny a rodiče/pečovatelé by si měli najít čas na jejich
prostudování.
Minimální úroveň docházky na této škole je 95% docházka. Naším cílem však je dosáhnout
vyššího procenta, protože víme, že dobrá docházka je klíčem k úspěšnému vzdělávání a věříme,
že naši žáci mohou patřit mezi nejlepší.
Během školního roku sledujeme absence a dochvilnost, abychom poznali, kde je potřeba provést
zlepšení.
Shrnutí:
v Škola má právní povinnost zveřejňovat údaje o docházce nadřízenému orgánu a
rodičům/pečovatelům.
v Rodiče mají zákonnou povinnost zajistit, aby jejich děti do školy docházely pravidelně a včas.
v K dosažení co nejlepší docházky se škola zavazuje s rodiči spolupracovat.
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