Informácie o anglickom vzdelávacom systéme:
Stredné 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
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1. Ako pre svoje dieťa nájdem miesto na škole?
Ak je vaše dieťa vo veku 5 až 16 rokov, kontaktujte svoju miestnu správu (taktiež nazývanú 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. Tieto budú oznámené a zverejnené na webovej stránke
školy.

• 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
• Prezrite si jej školskú webovú stránku
• Zistite, ktoré školy zapisujú študentov na skúšky GCSE v domácom jazyku (ďalšie informácie
nájdete v časti 5 nižšie)
Keď už viete, ktoré školy sa vám páčia, nezabúdajte:

• Vyplniť online prihlášku, kde uvediete zopár škôl, ktoré sa vám páčia
• Požiadajte o pomoc svoj tím pre umiestnenie do školy 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

2. V akom veku nastúpi moje dieťa do strednej školy?
V Anglicku deti nastupujú na stredné školy v septembri okamžite po svojich 11. narodeninách. Stredná
škola sa začína v ročníkom 7 (Ročníky 1 – 6 sú na základnej škole) a končia ročníkom 11.
Akademický rok sa začína vždy v septembri a zvyčajne končí v júli. Zvyčajne sa delí na tri obdobia,
každé z nich má približne 13 týždňov.
Mladí ľudia môžu odísť zo školy v posledný piatok v júni, ak do konca augusta dovŕšia 16 rokov. Mladí ľudia
vo veku 16 až 18 rokov však musia byť vo vzdelávacom systéme, na odbornej príprave alebo na
učňovskom vzdelávaní.
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3. Ako zistím dátumy pre školský rok a prázdniny?
Školský rok a prázdniny sa naprieč Anglickom veľmi líšia.
Školské prázdniny sú však zvyčajne na konci decembra a začiatkom januára (Vianoce a Nový rok), v
marci/apríli (závisí to od Veľkej noci v danom roku) a v auguste. Väčšina škôl má okrem toho
polročné prázdniny uprostred každého z troch období. Každá škola vydáva vlastný školský kalendár
s vyznačenými prázdninami.
Mnoho škôl má každý rok 5 dní INSET (výcvik v praxi), keď sa učitelia zúčastňujú výcvikových školení
a stretnutí. Študenti počas dní INSET nenavštevujú školu. Školy budú každý rok informovať rodičov,
kedy sa budú dni INSET konať.
Porozprávajte sa so školou a zistite presné dátumy pre školský rok a prázdnin alebo si pozrite túto webovú
stránku:
https://www.gov.uk/school-term-holiday-dates

4. Čo môžem od školy očakávať?
Väčšina škôl uverejňuje vlastný Prospekt školy – brožúra, ktorá poskytuje dôležité informácie o škole.
Okrem toho nájdete najnovšie informácie a správy o škole na webovej stránke školy. V prípade potreby
požiadajte školu o pomoc s prekladom informácií.
Pre vaše dieťa budú pripravené:

• Prechodné dni – študenti ročníka 6 budú mať príležitosť stráviť jeden alebo dva dni na novej
strednej škole, aby zistili, aké to bude

• Úvodný program, ktorého cieľom je pomôcť dieťaťu začať svoj život na novej škole dobre. To môže
zahŕňať špeciálne opatrenia, ak dieťa len nedávno prišlo do krajiny alebo do oblasti, alebo začína
školu v odlišnom čase v roku (t. j. nie v septembri).

• Miesto v ročníkovej triede asi 30 žiakov zvyčajne rovnakého veku. Každá
ročníková trieda má zvyčajne vlastného ročníkového učiteľa.

• Pravidelný rozvrh hodín. Každú hodinu bude vyučovať špecialista na
daný predmet.

• Prístup k úplným učebným osnovám – ďalšie informácie nájdete nižšie
• Inkluzívny prístup, ktorý je spravodlivý pre všetky deti
• Pravidelné domáce úlohy prepojené na učebné osnovy
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Čo ešte bude moje dieťa robiť v škole?
Vaše dieťa sa bude môcť zúčastňovať aktivít, školských výletov a iných podujatí. Medzi tieto môžu
patriť:

• Stretnutia a príležitosti pre spoločné bohoslužby. Škola vám
bude môcť poskytnúť ďalšie informácie.

• Mimoškolské aktivity a krúžky, napr. športové, hudobné a
divadelné/dramatické. Tieto nie sú povinné a môžu prebiehať v čase obeda
alebo po škole. Členstvo v niektorých krúžkoch môže mať malý poplatok.

• Školské výlety na miesta, ktoré sú spojené s učebnou osnovou. Zvyčajne
sa za tieto výlety platí, ale ak je to potrebné, školy často môžu s týmito
platbami pomôcť. Školské výlety učitelia dôkladne organizujú tak, aby boli
deti vždy v bezpečí. Niektoré výlety sú povinné v rámci GCSE kurzu, napr.
pre GCSE dramatické krúžky si musia študenti pozrieť predstavenie v
divadle.

• Školské predstavenia zahŕňajú divadelné predstavenia a hudobné koncerty
• Spoločenské podujatia a dobročinné zbierky, ako sú športové dni, letné a
vianočné trhy, diskotéky a kvízy. Porozprávajte sa so školou, ak sa chcete do
školských aktivít svojho dieťaťa angažovať viac, napríklad v rámci
dobrovoľníckej činnosti alebo ako rodičovský opatrovník, kde by ste mohli
podporovať vedúci tím pri zabezpečovaní maximálnej efektívnosti školy.

• Pracovné skúsenosti predstavujú pre mladých ľudí príležitosť, zvyčajne v ročníku 10, stráviť týždeň
na pracovisku. Ďalšie informácie nájdete v časti o kariére nižšie.
Ako budem vedieť, čo sa deje v škole?
Vaša škola s vami bude pravidelne komunikovať. Školy používajú rôzne druhy komunikácie, ako sú:

• Webová stránka školy: školy zdieľajú informácie na svojich webových stránkach. Pozrite si
školský kalendár, aby ste vedeli o dôležitých dátumoch, ako sú prázdniny, dňoch výcviku pre
učiteľov (INSET) a večerných rodičovských združeniach.

• Oznámenia: textové správy, sociálne médiá (napr. Twitter) a aplikácie ako
rodičovská pošta, sa môžu používať na úhradu školskej stravy a výletov

• Online systémy (napr. Go4Schools): nájdete tu informácie o domácich
úlohách, hodnoteniach a správaní

• E-maily a listy: povedzte škole, ak nemáte prístup k e-mailom
• Večerné rodičovské združenia a správy: tieto vám povedia niečo viac o pokroku
vášho dieťaťa

• Stretnutia a informačné večery: školy využíva takéto stretnutia na poskytovanie
informácií, napr. výber študijných predmetov na GCSE. Je to užitočná príležitosť
na kladenie otázok.

• Priama komunikácia: školu môžete kontaktovať telefonicky alebo e-mailom,
alebo si zabezpečiť stretnutie s učiteľom, ak je to vhodné
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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. Ak je to možné, vopred kontaktujte školu a informujte ju, ak vaše dieťa nepríde.

• 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 v prípade potreby podporila.

• Poskytnite informácie, napríklad o zdravotnom stave a kontaktné údaje. Je
veľmi dôležité, aby ste škole oznámili, ak sa tieto informácie zmenia.

• Vyplňte formuláre so súhlasom, vďaka ktorým budete školu informovať o tom,
či môže vaše dieťa chodiť na školské výlety, fotografovať sa atď.

• Podporte školský poriadok, napr. správanie a primerané používanie internetu.
Informácie o školskom poriadku nájdete na webovej stránke školy. Vy a vaše dieťa
dostanete všetky informácie o odmenách a trestoch. Vaše dieťa bude mať školský
e-mailový účet a prístup na internet, ktorý musí bezpečne a vhodne používať.

• Pomôžte svojmu dieťaťu s domácimi úlohami. Ďalšie nápady o tom, ako svoje dieťa podporíte v
učení, nájdete tu.

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 a zástupca
riaditeľa školy a asistenti riaditeľa

• Administratívni pracovníci – napr. recepční pracovníci školy
• Pedagogický zbor – napr. triedny učiteľ a
asistent učiteľa

• Pastorálni zamestnanci – napr. ročníkoví vedúci,
ročníkoví učitelia, mentori učenia

• Odborní zamestnanci – napr. EAL učitelia (Angličtina
ako doplnkový jazyk), SENDCo (Koordinátor pre
špeciálne vzdelávacie potreby a zdravotné postihnutia),
určený bezpečnostný vedúci učiteľ (DSL)
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7. Čo sa učí a skúša na škole?
Študenti budú mať zvyčajne štátne skúšky v máji a v júni v ročníku 11. Väčšina študentov bude mať aj
skúšky GCSE (Všeobecné osvedčenie o strednom vzdelávaní).
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:

Stupeň

Úroveň

Ročník

Vekový
rozsah

Hodnotenia, testy,
skúšky

Študijné predmety

Kľúčová
úroveň 3

Ročník 7
Ročník 8

11-12
12-13

Na začiatku ročníka 7 a
priebežne počas

Ročník 9

13-14

KS3: kognitívne

Angličtina, matematika, veda,
dizajn a technológia,
dejepis, zemepis,
náboženstvo (RS),
umenie, dizajn a technológia
(DT), hudobná výchova,
divadelná výchova,
telocvik,
programovanie, občianska
výchova,
jazyky

hodnotiace testy
(CAT)

Druhý

Priebežné vnútorné
hodnotenie

Kľúčová
úroveň 4

Ročník 10
Ročník 11

14-15
15-16

Priebežné vnútorné
hodnotenie

Hlavné predmety: angličtina,
matematika, veda

Máj/jún v ročníku 11:
GCSE (Všeobecné
osvedčenie
o strednom vzdelávaní)
a ekvivalentné skúšky

Voliteľné nepovinné predmety sa
líšia
medzi školami. Zahŕňajú
zemepis, dejepis,
náboženstvo, programovanie,
telocvik, štúdium obchodu,
starostlivosť o dieťa, DT,
kreatívne
médiá. Požiadajte vašu školu o
celý zoznam.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke https://www.gov.uk/national-curriculum
Bude mať moje dieťa skúšky z každého predmetu?
Deti zvyčajne majú štátne skúšky (GCSE) na konci ročníka 11. Nebudú mať skúšku z každého predmetu.
Hlavné predmety sú angličtina, matematika a veda. Všetci študenti musia študovať tieto predmety. Študenti
majú okrem toho zvyčajne aj skúšky z ďalších piatich predmetov.
Na konci kľúčovej úrovne 3 (ročník 8 alebo ročník 9) škola pomôže dieťaťu s výberom ďalších predmetov,
v ktorých štúdiu bude pokračovať pre svoje záverečné skúšky. To môže zahŕňať predmety GCSE (napr.
geografia alebo dizajn a technológia) alebo predmety BTEC (Business and Technology Education Council)
(napr. štúdium obchodu a šport).
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Niektoré školy pre študentov zabezpečujú aj vykonanie skúšky GCSE v materinskom jazyku, aj keď nie je
dostupný každý jazyk. Medzi jazyky dostupné pre GCSE patria arabčina, čínština, urdčina, gudžarátčina a
taliančina. Ak máte o takéto niečo pre svoje dieťa záujem, informujte sa v škole.
Porozprávajte sa so svojím dieťaťom o jeho záľubách a záujmoch, ako aj o jeho plánoch do budúcnosti.
Je dôležité vybrať predmety, ktoré dieťa zaujímajú a ktoré mu v budúcnosti pomôžu. Porozprávajte sa so
školou o možnostiach pre svoje dieťa a o tom, akú podporu máte k dispozícii.

8. Čo bude moje dieťa potrebovať?
• Úplná školská uniforma: väčšina stredných škôl v Anglicku očakáva, že
budú mať deti školskú uniformu. Škola vášho dieťaťa vám poskytne
zoznam vecí, ktoré musí nosiť, a povie vám, kde ich kúpite. V prípade
finančnej tiesne sa v škole spýtajte, či vám nedokáže pomôcť s
výdavkami.

• Plánovač. Väčšina škôl poskytuje každý rok zápisník, ktorý študentom
pomáha s organizáciou.

• Taška, peračník s perami atď.
• Kalkulačka a iné pomôcky na matematiku
• Úplná výbava na telocvik (PE), ak sa vyžaduje. Škola vám povie, čo všetko
budete potrebovať, pretože to môže zahŕňať športové oblečenie so
školským logom.

• Obed alebo peniaze na zakúpenie stravy. Mnohé školy majú
nastavený systém bezkontaktnej platby. Administratívni pracovníci
vám pomôžu s jeho zriadením. Niektoré deti môžu mať nárok na aj
školskú stravu zadarmo (FSM), ak rodina dostáva určitú podporu a
dávky. Ďalšie informácie vám poskytne škola alebo ich nájdete na
stránke https://www.gov.uk/apply-free-school-meals

• Cestovný lístok alebo peniaze na cestu, ak dieťa cestuje do školy autobusom,
električkou alebo vlakom. Niektoré deti, ktoré žijú viac ako dve míle od školy,
môžu dostať cestovný lístok na autobus zadarmo. Zistite, či máte nárok na cestovný
lístok na autobus zadarmo, na stránke https://www.gov.uk/help-home-school-transport.
Niektoré deti, ktoré nechodia do školy peši kvôli problémom s mobilitou alebo majú
špeciálne vzdelávacie potreby, majú nárok na dopravu do školy zadarmo, často taxíkom.
Ďalšie informácie nájdete na stránke
https://www.gov.uk/apply-school-transport-for-child-with-special-educational-needs-sen

• Informujte sa v škole na pravidlá pre mobilné telefóny. Niektoré školy nepovoľujú mobilné telefóny a
môžu ich zabaviť, ak sa ich študenti pokúsia v škole použiť.
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9. Aké sú možnosti ďalšej podpory pre študentov, ktorí ju potrebujú?
• Pastorálna podpora: všetky školy majú tím ľudí, ktorí deťom pomáhajú s akýmikoľvek problémami,
napríklad s priateľstvami, duševným zdravím alebo keď sú znepokojené. Ak má vaše dieťa nejaké
problémy alebo starosti, oznámte to ročníkovému učiteľovi alebo ročníkovému vedúcemu.

• Všetky školy majú Určeného bezpečnostného vedúceho učiteľa, ktorý vaše dieťa podporí v prípade
vážnych obáv o jeho bezpečnosť v škole alebo mimo nej.

• Podpora anglického jazyka: väčšina škôl poskytuje v prípade potreby podporu s rozvojom
anglického jazyka. Táto zvyčajne prebieha v triede s ostatnými študentmi.

• Podpora s učením: všetky školy poskytujú v prípade potreby dodatočnú podporu s učením.
Informujte školu, ak si myslíte, že vaše dieťa potrebuje pomoc s učením. S vaším dieťaťom sa
stretne SENDCo (Koordinátor pre špeciálne vzdelávacie potreby a zdravotné postihnutia), aby
zhodnotil jeho potreby a poskytol mu tú najlepšiu možnú podporu. Bude vás informovať, ak má vaše
dieťa nejaké potreby a môže vás požiadať o návštevu školy, aby ste sa porozprávali, ako môže škola
vášmu dieťaťu pomôcť. Užitočné informácie pre rodičov a opatrovateľov nájdete tu:
https://www.gov.uk/government/publications/send-guide-for-parents-and-carers

• Externé agentúry: školy úzko spolupracujú s inými odborníkmi, ako sú lekári, agentúry pre utečencov
a špecialisti na vzdelávanie, aby mohli poskytovať deťom, ktoré to potrebujú, dodatočnú podporu.
Škola vám povie o akejkoľvek dodatočnej podpore, ktorú vaše dieťa potrebuje.

• Školné na žiaka: všetky školy dostávajú dodatočné financovanie na podporu študentov, ktorí sú
ekonomicky znevýhodnení. Tieto peniaze sa používajú na pomoc študentom, aby sa im v škole
darilo a boli plne zahrnutí do školského života.

• Finančná podpora: školy vám môžu pomôcť s niektorými nákladmi, napríklad na školskú uniformu,
školské výlety, vybavenie atď. Povedzte škole, ak potrebujete pomoc s akýmikoľvek výdavkami.

• Kariérne poradenstvo a ďalšie vzdelávanie: všetky školy majú kariérnych poradcov, ktorí vášmu
dieťaťu pomôžu začať premýšľať o tom, čo chce robiť po odchode zo školy. Vášmu dieťaťu pomôžu
napríklad:
 Vybrať predmety, ktoré bude študovať pre GCSE. Možnosti sa volia na konci ročníka 8 alebo 9.
Nájsť vhodné miesto na pracovnú stáž. Nie všetky školy ponúkajú pracovnú stáž. Škola vám bude
môcť poskytnúť ďalšie informácie.
 Získať informácie o vysokých školách a kurzoch po ročníku 11. Očakáva sa, že mladí ľudia sa
budú vzdelávať alebo zaúčať do práce až do veku 18 rokov. Ďalšie informácie nájdete na stránke:
https://www.gov.uk/browse/education/find-course


10. Ako môžem pomôcť svojmu dieťaťu s učením?

V tomto letáku nájdete množstvo nápadov, ako môžete svojmu dieťaťu pomôcť s učením.
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