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Tento prospekt je určen pro rodiče dětí,
které jsou zapsány do školy nebo
navštěvují alternativní zařízení zřízené
školou nebo místním úřadem. Dále je určen
pro všechny osoby, které mají takovéto dítě
v každodenní péči.
Objasňuje vaši zodpovědnost za zajištění
toho, že vaše dítě pravidelně chodí do
školy.1
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Alternativní opatření je vzdělávání, které se uskutečňuje mimo systém běžných a
speciálních škol a které je zajištěno místními úřady a školami na základě potřeb dítěte a
může být zajištěno různými cestami.

Proč je pro děti důležité, aby
nechyběli ve škole?
Většina rodičů chce, aby se jejich dětem
v životě dařilo. V dnešní době je více než kdy
jindy důležité mít dobré vzdělání, pokud
chcete v dospělosti mít dobré příležitosti. Děti
dostanou ve škole jenom jednu šanci a šance
vašeho dítěte na úspěšnou budoucnost
mohou být ovlivněny tím, že pravidelně
nechodí do školy nebo obdobného zařízení.
Pokud vaše dítě nechodí do školy pravidelně,
může začít mít problémy zvládat učení a udržet
krok s ostatními. V nabitém školním programu
je pro školy obtížné najít čas pro pomoc dítěti
s doháněním učiva.
A netýká se to pouze studia: neúčast na
společenské stránce života školy (zejména na
základní škole) může ovlivnit schopnost dítěte
najít si a udržet si přátele, což je důležitá část
vývoje.
Zavedení dobrých návyků docházky od útlého
věku, od školky až po základní školu, rovněž
pomůže dítěti v jeho pozdější školní docházce.
Zaměstnavatelé chtějí mít spolehlivé
zaměstnance. Proto děti, které mají špatnou
školní docházku, mohou mít menší šance při
hledání práce.
Je rovněž důležité chodit včas. Pozdní příchod
do školy může být velmi rušivý pro vaše dítě,
učitele a ostatní děti ve třídě.
Někteří rodiče se mohou snažit, ale může pro
ně být těžké přimět děti chodit do školy.
Výzkum ukázal, že děti, které nejsou ve škole,
jsou nejvíc zranitelné a jsou snadno zataženy
do zločinů. U dětí, které chodí za školu, je
mnohem větší pravděpodobnost, že poruší
zákon, než u dětí, které za školu nechodí.
Průzkum rovněž ukázal, že méně než 40 %
studentů středních škol s průměrnou absencí
17 dní a více dostalo 5 dobrých zámek u
zkoušky GCSE (známky 1 až 3) ve srovnání
s více než 90 % studentů ve školách

s průměrnou absencí nižší než 8 dní. Na
základních školách má méně než 65 % žáků
dobré výsledky v matematice a angličtině ve
školách s průměrnou absencí 15 dní ve
srovnání s cca 90 % žáků ve školách, kde
průměrná absence je nižší než 8 dní. Mnoho
rodičů je překvapeno, jak rychle mohou jejich
děti dosáhnout 15 absencí. Každá hodina ve
škole je důležitá a děti, které do školy nechodí,
mají problémy látku dohnat.
Co říká zákon?
Podle zákona musí mít všechny děti ve věku
povinné školní docházky (5-16 let) zajištěno
vhodné denní vzdělávání. Jako rodiče jste
zodpovědní za zajištění tohoto vzdělávání, buď
zápisem vašeho dítěte do školy nebo učiněním
dalších opatření za účelem zajištění vhodného
denního vzdělávání.
Po zápisu vašeho dítěte do školy jste
zodpovědní za to, že do školy bude chodit
pravidelně. Pokud vaše dítě nechodí do školy
pravidelně (i když nechodí do školy bez vašeho
vědomí), obecní úřad (OÚ) může proti vám
podniknout právní kroky (viz druhá strana
prospektu).
OÚ je zodpovědný za zajištění toho, že rodiče
plní své odpovědnosti. Rodiče jsou zodpovědní
za to, že jejich dítě zapsané do školy pravidelně
navštěvuje školu nebo jakékoliv alternativní
opatření pro ně zřízené.
Co omluvené absence?
Samozřejmě může nastat situace, kdy vaše
dítě musí vynechat školu, protože je nemocné.
To se považuje za samozřejmost a v případě
občasné absence z důvodu nemoci byste měli
postupovat podle postupu příslušné školy pro
oznamování nemoci.
Děti rovněž mohou navštívit v době výuky
lékaře nebo zubaře. Běžné kontroly, jako např.
preventivní kontrola u zubaře, byste se však

měli snažit objednávat v době prázdnin nebo po
vyučování.
Žádost o absenci je nutno podat co nejdříve
předem. Absence může povolit pouze
příslušná škola.
Pokud se domníváte, že možná budete muset
vzít dítě ze školy, projednejte své důvody se
školou co nejdříve. Důvody jako např. úmrtí
v rodině nebo účast na dohodnuté
náboženské oslavě jsou přijatelné, pokud se
jedná o krátkou absenci. Nepřijatelné důvody
zmeškání školní výuky zahrnují nákupy a
oslavu narozenin.
Co prázdniny ve školním roce?
Neměli byste očekávat, že škola vašeho dítěte
bude souhlasit s absencí z důvodu dovolené
v průběhu školního roku. Dovolená v průběhu
školního roku znamená, že dítě zmešká
důležité vyučování – co se týče výuky i jiných
školních aktivit. Později pro ně bude těžké vše
dohnat.
Rodiče nemají právní nárok vzít dítě ze školy
z důvodu dovolené. Zákon říká, že školy mohou
dle svého rozhodnutí povolit maximálně deset
dní omluvené absence za školní rok, v případě
že:
■ rodič, s nímž dítě normálně žije,
požádá o uvolnění před dovolenou; a
■ pro tuto dovolenou existují zvláštní důvody.
Každá žádost je posuzována školou
individuálně, přičemž se berou do úvahy
faktory, jako např. načasování dovolené a
docházka dítěte do školy. Školy budou
zvažovat žádosti o absenci delší než 10 dní ve
školním roce pouze za výjimečných okolností.
Pokud potřebujete vzít dítě ze školy v průběhu
školního roku:
■ měli byste požádat o uvolnění vašeho dítěte

co nejdříve a vždy před začátkem dovolené;
■ nikdy nežádejte o uvolnění v době zkoušek
nebo testů, pokud to nevyžadují výjimečné
okolnosti;
■ nezamlouvejte si výlety nebo dovolenou
v době školního roku, dokud nedostanete
povolení školy; a
■ pamatujte, že škola nemusí s uvolněním
vašeho dítěte souhlasit a povolit jej.
Co se stane, když moje dítě
nenavštěvuje školu pravidelně?
Škola vašeho dítěte je ze zákona zodpovědná
za ohlášení špatné školní docházky
příslušnému OÚ. Většina OÚ zaměstnává
úředníky pro otázky vzdělávání (rovněž
označované jako sociální pracovníky
v oblasti vzdělávání), aby monitorovali školní
docházku a pomáhali rodičům dostát své
zodpovědnosti.
Pokud vaše dítě nechodí pravidelně do školy,
úředník pro otázky vzdělávání vás může
navštívit nebo vás zkontaktovat písemně.
Úředníci pro otázky vzdělávání spolupracují
s rodiči na řešení problémů jejich dítěte se
školní otázkou. Škola vašeho dítěte nebo OÚ
vám může nabídnout rodičovskou smlouvu.
Jedná se o formální dohodu, jíž se škola
a/nebo OÚ zavazuje poskytovat vám podporu
a na jejímž základě souhlasíte, že budete
podnikat různé kroky za účelem zlepšení
školní docházky vašeho dítěte. V některých
oblastech mohou na zlepšení školní
docházky s dítětem spolupracovat i jiní
pracovníci, jako např. poradci pro výuku nebo
osobní poradci Connexions, kteří působí
v příslušné škole.
Jako rodič se dopouštíte trestného činu,
pokud nezajistíte, aby vaše dítě pravidelně
navštěvovalo školu, i když do školy
nechodí bez vašeho vědomí. Vystavujete se
riziku, že obdržíte výměr pokuty nebo
budete předvoláni před soud.

V kolika letech může dítě školu ukončit?
OÚ se může rozhodnout rodiče stíhat.
Pokud se tak stane:
■ Rodiče mohou dostat pokutu do výše 2 500
GBP nebo trest vězení za neschopnost zajistit
pravidelnou školní docházku svého dítěte.
■ Soudce může rovněž uvalit Nařízení pro
rodiče, což znamená, že rodič musí
navštěvovat poradenský program, obvykle
kurz pro rodiče.
Jako alternativa trestního stíhání vám může být
vydán výměr pokuty ve výši 50 GBP
(příslušným OÚ, školou nebo policií). Jeho
neuhrazení do 28 dní bude mít za následek
zvýšení na 100 GBP. Neuhrazení pokuty
zpravidla povede k trestnímu stíhání.
Místo trestního stíhání rodičů nebo spolu
s tímto stíháním může OÚ požádat o nařízení
dohledu nad vzděláváním (NDV). Toto
nařízení se bude projednávat u Soudu pro
řízení týkající se rodiny. NDV je připraveno
s ohledem na dítě a činí OÚ zodpovědným za
poradenství, podporu a pokyny pro dítě a jeho
rodiče za účelem zajištění toho, že dítě bude
pravidelně navštěvovat školu. Proti rodičům,
kteří odmítnou spolupracovat, existují
sankce. Soudci mohou rovněž nařídit
příslušnému OÚ, aby zvážil žádost o NDV
po trestním stíhání.
V kolika letech musí děti začít
svou školní docházku?
Děti dosáhnou věku pro povinnou školní
docházku k tomu z níže uvedených dat,
které první následuje po dni, kdy oslaví své
páté narozeniny (včetně):
■ 31. srpna
■ 31. prosince; nebo
■ 31. března.
Pro vaše dítě je velmi důležité získat dobré
návyky týkající se docházky a včasných
příchodů, pokud začnou chodit do školky
nebo školy dříve.

Ze zákona povinná školní docházka pro
všechny děti v Anglii končí poslední pátek
v červnu ve školním roce, v němž dítě
dosáhne věku 16 let.
Do tohoto data vaše dítě nemůže ze školy
odejít. I kdyby dítě dostalo kartu
národního pojištění před tímto datem, je
protizákonné, aby opustilo školu a začalo
pracovat na plný úvazek.
Jak mohu pomoci?
■ Pokud máte podezření, že vaše dítě
možná chybí ve škole nebo není ve
škole spokojené, měli byste co nejdříve
zkontaktovat školu nebo Odbor
vzdělávacích služeb OÚ, abyste s nimi
mohli spolupracovat a vyřešit všechny
problémy.
■ Zajistěte, aby vaše dítě vědělo, že
absenci ve škole neschvalujete, ale
buďte ostražití s ohledem na jakékoliv
zvláštní důvody absence, jako např.
šikana nebo problémy se studiem, a
diskutujte o všem se školou.
■ Pokud je vaše dítě nemocné nebo chybí
ve škole z jakéhokoliv jiného důvodu,
zkontaktujte školu v první den
nepřítomnosti.
■ Při oznamování absencí se řiďte
postupem příslušné školy a vždy
informujte školu o všech dnech, kdy vaše
dítě nemůže do školy přijít.
■ Zajistěte, že vaše dítě chodí do školy
včas, na ranní i odpolední vyučování.
■ Zajímejte se o vzdělávání svého dítěte.
Ptejte se na jeho den ve škole a
pochvalte je a povzbuzujte k dalším
úspěchům ve škole.
■ Spolupracujte se všemi formami podpory,
jako např. rodičovská smlouva nabídnutá
školou nebo OÚ.

Kde je možno získat další informace?
Začněte ve vaší škole nebo na odboru
vzdělávacích služeb OÚ.
Další užitečné zdroje informací jsou
uvedeny níže.
Poradenské centrum pro vzdělávání
(ACE)
Nezávislé, praktické a právní rady týkající se
školních otázek. Obecná linka pomoci:
0808 8005793 (14.00 – 17.00 pracovní dny)
Informace o výjimkách: 0808 8000327
Webové stránky zahrnují brožury s radami,
které je možno si stáhnout, a obsahují
informace o šikaně a zvláštních vzdělávacích
potřebách: www.ace-ed.org.uk
ChildLine
Bezplatná důvěrná linka pomoci pro děti.
Tel: 0800 1111 www.childline.org.uk
Parentline Plus
Bezplatná non-stop důvěrná linka pomoci
pro rodiče.
Tel: 0808 800 2222
Bezplatný textový telefon pro lidi s řečovým
nebo sluchovým postižením: 0800 783 6783
www.parentlineplus.org.uk
Informační prospekty
Kurzy a semináře
www.dfes.gov.uk/schoolattendance
Informace o všech aspektech školní
docházky, včetně odkazů na příslušnou
legislativu.
www.dfes.gov.uk/bullying
Informace a rady týkající se toho, jak se
vypořádat se šikanou.
www.parentscentre.gov.uk
Informace a podpora pro rodiče týkající se
toho, jak pomáhat dětem s učením.
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