Drazí rodiče – pečovatelé,
Zpráva o školní docházce od září, 2020.
Derby City Council spolupracuje se všemi školami ve městě na zářijovém přivítání (uvítání)
všech dětí zpět ve škole po mnoho pro rodiče, děti a školy tak složitých měsících. Upřímně chceme
poděkovat všem rodičům za to, že se zasadily o to, aby Vašem dětem bylo poskytnuto – zajištěno
vzdělání v této složité době. Víme o mnoha případech v rodinách, kde situace nebyla jednoduchá a i
přesto rodiče vykonaly vše proto, aby podpořily vzdělávání v době, kdy školy byly uzavřené. Jsme
přesvědčeni a zároveň potěšeni, že se v září, 2020 školy znova otevírají pro všechny žáky a že se děti
mohou navrátit do svých obvyklých rutin a budou si moci užít a využít všech výhod, které škola dětem
nabízí.
V březnu, když se začal coronavirus (COVID-19) více rozšiřovat, vláda dala jasně najevo, že žádný rodiče
nebudou penalizováni nebo sankcionováni, protože jejich děti nebudou ve škole, neboť školy byly
zavřené, jen ne pro děti, jejichž rodiče musely i tak do práce.
Nyní se situace změnila a opatření vlády je takové, že děti se mohou bezpečně vrátit do školy. Je
zásadní, aby se všechny děti vrátily do školy a tím tak minimalizovaly dlouhodobý dopad pandemie na
jejich vzdělávání, pohodu a jejich (dítěte) celkový rozvoj. Víme, že děti nejenom postrádaly učení ale
zároveň i možnost být s kamarády a s tím i spojený sociální aspekt být ve školním prostředí.
Tím, že děti nebudou ve škole se zvyšuje riziko jejich celkového zaostávání co se týče vzdělání a výuky.
Ti, kteří zameškají více školu, mají tendenci méně dosáhnout lepších výsledků a to jak na prvním tak i
na druhém stupni základní školy.
Proto Ministerstvo školství potvrdilo, že po ukončení letních prázdnin a to od začátku září, 2020 je
školní docházka opět povinná.
To znamená, že od 1. září, 2020, znovu platí obvyklá školní pravidla pro pravidelnou docházku a to
včetně:




Rodiče jsou zodpovědni, aby jejich děti chodily pravidelně do školy, pokud jsou děti ve věku,
kdy je to ze zákona povinné.
Škola je zodpovědna za zaznamenání (evididenci) školní docházky dohlížení na žákovu absenci.
Místní městský úřad může využít legální cesty (sankcí), včetně vystavení pokut a zahájení
správního řízení, které může vést až k soudu a to proto, že žák má špatnou školní docházku.

Pokud máte obavy z návratu svého dítěte zpět do školy, prosíme obraťte se se svými obavami přímo
na školu. Škola Vám nabídne ujištění o nastolených ochranných opatřeních, které jsou ve škole a to,
že školy úzce spolupracují se zdravotnictvím a dalšími organizacemi, které mohou pomoci, pokud to
bude potřeba.

Kromě toho, nyní není doba, aby Vaše dítě nebylo ve škole z důvodu rodinné dovolené či jiných aktivit.
Je vysoce nepravděpodobné, že by ředitel (ka) školy po tak dlouhém a vynuceném uzavření škol uznal
(a) nepřítomnost žáka. Čím více bude dítě ve škole, tím snadněji dožene celé učivo.
Žádná škola či místní městský úřad nechce zahájit správní řízení a proto bude snaha vyřešit rodičovské
obavy ohledně školní docházky před tím, než by bylo zahájeno správní řízení.
Tím, že vzdělání Vašeho dítěte bylo v minulých měsících narušeno, je nejduležitější, aby škola a rodiče
spolu spolupracovaly na tom, aby se děti vrátily zpět do školy. Škola je připravena rodiče naslouchat,
proto prosíme, kontaktujte školu, pokud máte nějaké obavy a oni se Vám budou snažit pomoci.
Školy jsou si vědomy, že některé děti a mladí lidé mohou vykazovat známky úzkosti, stresu nebo špatné
nálady z důvody a jako následek vzniklé pandemie - coronavirusu (COVID - 19).
Na internetu je k dispozici pomoc, pro Vás a Vaše děti s mentálnímy problémy a to včetně:





MindEd: zdarma vú-ukové materiály z odboru pro vzdělání a zdravý pro děti a mladé lidi s
mentálnímy problémy.
Every Mind Matters: zde jsou mimo jiné obsaženy online pomůcky a emailové diáře pro
podporu každému, aby se cítil sebevědoměji co se týče péče o své mentální zdravý a osobní
pohody.
Bereavement UK and the Childhood Bereavement Network, které poskytuje informace a
pomůcky pro truchlící žáky, školy a zaměstnance.

Je také nezbytně důležité ohlásit, jakékoly obavy ohledně bezpečí a to jakéhokoliv dítěte. Kontaktujte
NSPCC linku pomoci na: 0808 800 5000 nebo Barnados pomocnou službu.
Nejnovější nařízení a doporučení Miniserstva Školstvý naleznete na:
https://www.gov.uk/government/publications/what-parents-and-carers-need-to-know-about-earlyyears-providers-schools-and-colleges-during-the-coronavirus-covid-19-outbreak/what-parents-andcarers-need-to-know-about-early-years-providers-schools-and-colleges-in-the-autumn-term
Přejeme Vám a Vašem dětem vše nejlepší v násjedujím akademickém roce.
S úctou

