
Drahý rodič/opatrovník 

Nasledujúci odkaz je o dochádzke od septembra 2020. 

Derby City Council spolupracuje so školami v celom meste s cieľom znova uvítať všetky deti  po 

ťažkých mesiacoch nielen pre deti, ale aj pre rodičov a školy samotné v školských laviciach v 

septembri. Chceme sa z celého srdca poďakovať Vám rodičom za prácu, ktorú ste odviedli pri 

vzdelávaní Vašich detí počas tohto obdobia.  Počuli sme veľa prípadov, kedy rodičia v neľahkej 

situácii urobili všetko preto, aby podporili jeho dieťa v štúdiu v čase, keď bola škola pre ich dieťa 

zatvorená.  

Sme si istí, že sa rodičia tešia zo znovuotvorenia škôl v septembri 2020 a deti môžu znova nabehnúť 

na ich školskú rutinu a využiť to, čo im ponúka. 

V marci, počas pandémie  (COVID-19) vláda vyjadrila, že rodičia, ktorých deti mali možnosť ísť naspäť 

do školy (detí zo nevýhodnených a špecifických skupín) nebudú penalizovaní za to, ak dieťa nepošlú 

do školy. 

Situácia sa teraz zmenila a vláda prijala  opatrenia zaručujúce bezpečný návrat do škôl. Je dôležité, 

aby sa deti vrátili do škôl čím skôr, nech sa minimalizuje dopad na ich vzdelanie, blaho a vývoj. 

Vieme, že deťom nechýba iba vzdelávanie, ale aj sociálny kontakt a kontakt s kamarátmi. 

Tým, že deti budú vymeškávať zo školy , riskujú, že budú ešte viac pozadu. Deti na zákadných školách   

s väčšou absenciou dosiahnu menej. 

Kvôli tomu MInisterstvo školstva znova zaviedlo povinnú školskú dochádzku od septembra 2020. 

To znamená: 

Od 1. Septembra 2020 platia pravidlá ohľadom školskej dochádzky: 

 Keď deti dovŕšia školský vek, je povinonosťou rodiča posielať ich pravidelne do školy; 

 Škola má povinnosť zaznamenávať dochádzku detí a zistovať príčiny absencie; 

 Samosprávne kraje môžu  legálne postihovať; vrátane pokút, ktoré môžu skončiť aj na súde v 

prípade opoakovaných absencií; 

 

  

Ak máte nejaké obavy z návratu vášho dieťaťa do školy, prediskutujte ich priamo so školou. Tá Vás 

bude schopná ukľudniť a poskytnúť informácie o bezpečnostných opatreniach;  školy taktiež 

spolupracujú so zdravotnými a inými agentúrami, ktoré môžu tiež pomôcť. 

Momentálne nie je vhodný čas a doba zobrať Vaše dieťa zo školy na rodinné prázdniny po dlhom 

čase strávenom doma. Je málo pravdepodobné, že by bola akákoľvek absencia ospravedlnená 

riaditeľkou školy. Čím bude Vaše dieťa v škole viac, tým rýchlejšie dobehne zameškané.   

 

Predtým, ako by boli absencie detí sankciované, škola aj samosprávne kraje sa budú snažiť vyriešiť 

problémy s dochádzkou s rodičmi s cieľom zlepšiť ju. 



Spolupráca rodičov  a školy na návrate detí do školy je po toľkých mesiacoch s prerušním vo 

vzelávaní  momentálne najdôležitejšou vecou. Škola je pripravená Vás počúvať,a v prípade 

akýchkoľvek obáv sú Vám ochotní poskytnýť pomoc.       

Školy a akadémie sú si vedomé, že deti a mladí ľudia môžu preživať úzkosť, stres, zlú náladu v 

dôsledku pandémie (COVID-19). 

K dispozícii sú online služby pre deti, ktoré môžu pomôcť s ich mentálnym zdravím, vrátane: 

• MindEd,  vzdelávacia poradňa pre deti a mládež zdarma,  podporovaná Zdravotným 

vzdelávaním Anglicka ohľadom mentálneho zdravia 

• Every Mind Matters, ktorá zahŕňa službu online a emailom na podporu sebavedomia s 

aktívnym prístupom k mentálnemu zdraviu a blahu 

• Bereavement UK a Childhood Bereavement Network, poskytujú informácie a zdroje na 

podporu detí, ktorým niekto zomrel 

Je dôležité, aby ste oznámili, ak máte obavy o bezpečie dieťaťa. Kontaktujte pomocnú linku NSPCC 

helpline na čísle  0808 800 5000 alebo Barnardo’s support service. 

Najnovšie nariadenia Oddelenia školstva nájdete aj tu: 

https://www.gov.uk/government/publications/what-parents-and-carers-need-to-know-about-early-

years-providers-schools-and-colleges-during-the-coronavirus-covid-19-outbreak/what-parents-and-

carers-need-to-know-about-early-years-providers-schools-and-colleges-in-the-autumn-term 

 

Želáme Vám všetko dobré v novom školskom roku. 

 

 

S úctou 
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