
 

 
 
 
 
 

Informácie o anglickom vzdelávacom systéme: 
Základné školy 

Informácie pre rodičov detí, pre ktoré je angličtina 
doplnkový jazyk (EAL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čo všetko tieto informácie pokrývajú? 
 

 

Nájdete tu praktické informácie, ktoré vám pomôžu umiestniť dieťa na školu a porozumieť anglickému 
vzdelávaciemu systému. 

V Anglicku je viacero typov škôl vrátane tých, za ktoré musia rodičia platiť (t. j. spoplatnené 
školy/nezávislé/súkromné školy). 

Tieto informácie vás oboznámia s anglickými školami, za ktoré nemusíte platiť (t. j. štátne školy). 
Existujú rôzne druhy štátnych škôl, medzi ktoré patria: 

• Školy miestneho úradu (LA) – financuje ich miestna samospráva 

• Akadémie a bezplatné školy – financuje ich ústredná vláda, sú často súčasťou Trustu 

• Cirkevné školy – spájajú sa s konkrétnou cirkvou, náboženstvom 
 

Svoje dieťa sa tiež môžete rozhodnúť vzdelávať doma, a to úplne alebo čiastočne. Nazýva sa to 
domáce vzdelávanie (alebo voliteľné domáce vzdelávanie alebo domáca výučba). Ďalšie informácie 
nájdete tu: https://www.gov.uk/home-education 

http://www.gov.uk/home-education
http://www.gov.uk/home-education
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1. Ako pre svoje dieťa nájdem miesto na škole? 

Kontaktujte svoju miestnu správu (nazývanú aj miestny úrad alebo LA) a umiestnite svoje dieťa do školy, 
pretože: 

• Miestna správa musí nájsť miesto na škole v miestnom katastri, ak je vaše dieťa vo veku 5 až 16 
rokov 

• Ďalšie informácie o prijatí na školu nájdete tu: 
https://www.gov.uk/schools-admissions 

 
Tu je zopár nápadov, ktoré vám môžu pri výbere školy pomôcť: 

• Navštívte školu počas otvorených večerov 

• Prezrite si jej školskú webovú stránku 

• Prečítajte si najnovšiu inšpekčnú správu Ofsted: https://reports.ofsted.gov.uk/ 
• Pozrite si celkovú úspešnosť školy: 

https://www.compare-school-performance.service.gov.uk/ 
• Porozprávajte sa s inými rodičmi o tom, čo si o škole myslia 

 
Keď už viete, ktoré školy sa vám páčia, budete musieť: 

• Vyplniť online prihlášku, kde uvediete zopár škôl, ktoré sa vám páčia 

• Do prihlášky na základnú školu uveďte vašu spádovú oblasť 

• Požiadajte o pomoc svoj tím pre umiestnenie do školy (CB2) miestnej správy, pretože proces 
prihlasovania na školu môže byť komplikovaný 

• Miestnej správy sa spýtajte, či by vám nemohli pomôcť ďalšie osoby, komunitné skupiny alebo 
tlmočníci 

 
 
 

 
 
 

 

Školský rok a prázdniny sa naprieč Anglickom veľmi líšia. 
 

Porozprávajte sa so školou a zistite presné dátumy alebo si pozrite túto webovú stránku: 
https://www.gov.uk/school-term-holiday-dates 

3. Ako zistím dátumy školského roka a prázdnin? 

Všetky deti v Anglicku musia začať plnú školskú dochádzku a vzdelávanie v roku po svojich piatych 
narodeninách. Väčšina detí však nastúpi do uvítacej triedy v septembri po dovŕšení štyroch rokov. 

Ďalšie informácie o tom, kedy by malo vaše dieťa nastúpiť do školy, vám poskytne váš miestny úrad 
alebo škola. 

2. V akom veku nastúpi moje dieťa do školy? 

http://www.gov.uk/schools-admissions
http://www.gov.uk/schools-admissions
http://www.compare-school-performance.service.gov.uk/
http://www.compare-school-performance.service.gov.uk/
http://www.compare-school-performance.service.gov.uk/
http://www.compare-school-performance.service.gov.uk/
http://www.gov.uk/school-term-holiday-dates
http://www.gov.uk/school-term-holiday-dates
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4. Čo môžem od školy očakávať? 

Prečítajte si Prospekt školy alebo Uvítaciu brožúrku pre nových rodičov a navštívte webovú 
stránku. V prípade potreby požiadajte školu o pomoc s prekladom informácií. 

 
Pre vaše dieťa budú pripravené: 

• Úvodné aktivity, ktoré dieťaťu pomôcť usadiť sa do školy 

• Miesto v triede asi 30 žiakov rovnakého veku 

• Pravidelný rozvrh hodín, ktoré vyučuje rovnaký učiteľ 

• Niektoré hodiny (napr. telocvik (PE) a hudobná výchova) bude časom vyučovať 
špecializovaný učiteľ 

• Prístup k úplným učebným osnovám – ďalšie informácie nájdete nižšie 

• Domáce úlohy prepojené s výučbou v triede 

• Inkluzívny prístup, ktorý je spravodlivý pre všetky deti 
 

Čo ešte bude moje dieťa robiť v škole? 

Vaše dieťa sa bude môcť zúčastňovať mimoškolských aktivít, školských výletov a iných podujatí, ako sú: 

• Stretnutia a príležitosti pre spoločné bohoslužby 

• Mimoškolské aktivity a krúžky, napr. športové, hudobné a divadelné/dramatické 

• Školské výlety na pamätihodnosti a turistické miesta, do divadiel a na športové 
podujatia 

• Triedne schôdzkya predstavenia, v ktorých si môžete pozrieť deti účinkovať 

• Spoločenské podujatia a dobročinné zbierky, ako sú športové dni, letné a 
vianočné trhy, diskotéky a kvízy 

 
Ako budem vedieť, čo sa deje v škole? 

Vaša škola s vami bude pravidelne komunikovať, aby ste vedeli, čo sa deje v triede vášho dieťaťa. Školy 
používajú rôzne druhy komunikácie, ako sú: 

• Webová stránka školy: dôležité dátumy, informácie a oznámenia 

• Oznámenia: textové správy, sociálne médiá (napr. Twitter) a aplikácie 

• Online systémy: školské stravovanie a oznámenia o večerných rodičovských 
združeniach 

• E-maily a listy: informácie o škole, triede a o prázdninách 

• Večerné rodičovské združenia a správy: osobné stretnutia a správy 

• Stretnutia a informačné večery: o školskom živote a predmetoch 

• Priama komunikácia: individuálne konverzácie po telefóne alebo e-mailom 
Ďalšie informácie získate, aj keď sa porozprávate s rodičmi na ihrisku 
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5. Čo odo mňa bude škola očakávať? 

 
Ako od rodiča sa od vás očakáva: 

• Svoje dieťa budete posielať do školy každý deň a včas, pokiaľ nebude 
choré, u lekára alebo sláviť cirkevný sviatok. Ďalšie informácie o 
bezplatnej školskej doprave získate u svojej miestnej správy tu: 
https://www.gov.uk/free-school-transport 

• Kontaktujte školu a informujte ju, ak vaše dieťa nepríde. Ak je to 
možné, školu informujte vopred. 

• Deti berte na dovolenku len počas školských prázdnin. Ak sa rozhodnete zobrať deti na dovolenku 
počas školského roka, možno budete musieť zaplatiť pokutu. Porozprávajte sa so školou a získajte 
ďalšie informácie alebo si pozrite na webovú stránku: https://www.gov.uk/school-attendance-
absence 

• Informujte školu o dôležitých udalostiach alebo okolnostiach pre vaše dieťa 
alebo rodinu. Urobí maximum, aby vás podporila. 

• Poskytnite informácie o zdravotnom stave a kontaktné údaje 

• Vyplňte formuláre so súhlasom, vďaka ktorým bude môcť 
chodiť vaše dieťa na školské výlety, fotografovať sa atď. 

 
 
 

 
 
 

 

6. Kto je kto v škole? 

Pozrite sa do Prospektu školy alebo na webovú stránku školy, kde nájdete fotografie a mená 
zamestnancov. Tieto sú niekedy vystavené aj pri vstupe do školy. 
 
Opýtajte sa školy, ktorí zamestnanci budú pracovať s vaším dieťaťom. Môžu to byť: 

• Vrchné vedenie – napr. riaditeľ školy, zástupca riaditeľa školy 

• Administratívni pracovníci – napr. recepčný pracovník školy 

• Pedagogický zbor – napr. triedny učiteľ a asistent 
učiteľa 

• Pastorálni zamestnanci – napr. pracovník pre 
domáce vzdelávanie alebo mentor učenia 

• Odborní zamestnanci – napr. EAL učitelia (Angličtina 
ako doplnkový jazyk), SENDCo (Koordinátor pre 
špeciálne vzdelávacie potreby a zdravotné postihnutia), 
určený bezpečnostný vedúci učiteľ (DSL) 

http://www.gov.uk/free-school-transport
http://www.gov.uk/free-school-transport
http://www.gov.uk/school-attendance-absence
http://www.gov.uk/school-attendance-absence
http://www.gov.uk/school-attendance-absence
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7. Čo sa učí a skúša na škole? 

Pozrite si nasledujúcu tabuľku a zistite, na ktorom stupni, na akej 
úrovni a v ktorom ročníku bude vaše dieťa, ako aj hodnotenia, testy a 
skúšky, ktoré bude mať: 

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke https://www.gov.uk/national-curriculum 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stupeň Úroveň Ročník Vekový 
rozsah 

Hodnotenia, 
testy, skúšky 

Študijné predmety 

 
Pr

vý
 

Základná 
úroveň 
prvého 
stupňa 
(EYFS) 

Uvítací rok 4-5 Na konci uvítania: 
Profil EYFS 
ukončený 

Komunikácia a jazyk, fyzický 
rozvoj, osobnostný, 
spoločenský a emocionálny 
vývoj, gramotnosť, 
matematika, pochopenie 
sveta, expresívne umenie a 
dizajn 

Kľúčová  
úroveň 1 

Ročník 1 5-6 Na konci ročníka 1: Angličtina, matematika, veda, 
dizajn a technológia 
(DT), dejepis, zemepis, 
umenie a dizajn, hudobná 
výchova, telocvik (PE 
vrátane plávania), 
programovanie 

  testovanie fonickej 
  výučby 
   

Ročník 2 6-7 Na konci ročníka 2: 
Testy SAT 
pre kľúčovú úroveň 1 

 
Kľúčová  
úroveň 2 

 
Ročník 3 

 
7-8 

 
Ročník 3 – 5 

 
Angličtina, matematika, veda, 
dizajn a technológia 
(DT), dejepis, zemepis, 
umenie a dizajn, hudobná 
výchova, telocvik (PE 
vrátane plávania), 
programovanie, staroveké a 
moderné cudzie jazyky 

Ročník 4 8-9 Priebežné vnútorné 
Ročník 5 9-10 hodnotenie 
Ročník 6 10-11  

Na konci ročníka 6: 
Testy SAT 
pre kľúčovú úroveň 2 

http://www.gov.uk/national-curriculum
http://www.gov.uk/national-curriculum
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8. Čo bude moje dieťa potrebovať? 

 
Spýtajte sa školy svojho dieťaťa, či používajú školskú uniformu a kde si ju 
môžete zakúpiť. 

• Veľa škôl v Anglicku očakáva, že deti budú nosiť školskú uniformu, niektoré 
to však nepotrebujú 

• Škola vášho dieťaťa vám poskytne zoznam vecí, ktoré musíte kúpiť, a 
povie vám, kde ich kúpite. Spýtajte sa taktiež na výbavu na telocvik a 
plávanie 

• Ak máte finančné ťažkosti, porozprávajte sa so školou, možno 
vám bude vedieť pomôcť 

Vo svojej škole sa spýtajte na školské potreby, ktoré môžu zahŕňať: 

• Školskú tašku na knihy, domáce úlohy a listy zo školy 

• Ruksak na výbavu na telocvik, zabalený obed a iné pomôcky 

• Peračník na písacie potreby, napr. perá, ceruzky atď. 

• Kalkulačka a iné pomôcky na matematiku 
 

Vo svojej škole sa spýtajte na možnosti obedného stravovania pre vaše dieťa, kam patrí: 

• Školská strava – niekedy nazývaná aj školské obedy alebo stravovanie 

• Zabalený obed – prinesený z domu 

• Domáci obed – odchod domov na obed 
 

Spýtajte sa na menu školských jedál, náklady a spôsoby platby, pretože: 

• Škola vám môže pomôcť s požiadavkami na špeciálnu stravu, napr. Halal jedlá 

• Deti v uvítacom ročníku, ročníku 1 a ročníku 2 majú školskú stravu zadarmo 

• Ostatné deti taktiež môžu získať školskú stravu zadarmo (FSM), ak rodina dostáva určitú 
podporu a dávky. Ďalšie informácie získate tu: https://www.gov.uk/apply-free-school-meals 

 
 
 

 
 
 

 

10. Ako môžem pomôcť svojmu dieťaťu s učením? 

 

9. Aké sú možnosti ďalšej podpory pre žiakov, ktorí ju potrebujú? 

• Pastorálna podpora: pomoc s akýmikoľvek obavami o škole alebo domove 

• Určený bezpečnostný vedúci učiteľ: pomoc s rôznymi 
vážnymi obavami a starosťami 

• Podpora anglického jazyka (EAL): pomoc s učením 
sa angličtiny v triede 

• Podpora s učením: ak má vaše dieťa 
špeciálne vzdelávacie potreby alebo zdravotné postihnutia 

• Externé agentúry: špecialisti na pomoc škole ako podpora pre deti 

Spôsob, ako môžete svojmu dieťaťu pomôcť s učením, nájdete tu. 

http://www.gov.uk/apply-free-school-meals
http://www.gov.uk/apply-free-school-meals
https://www.bell-foundation.org.uk/eal-programme/guidance/parental-involvement/
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