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Milý rodiče & pečovatelé,
Další báječný, rušný týden u nás ve Windmill.
Podzim je tady a já nemůžu uvěřit, že již brzy
tu budou další školní prázdniny.
Na zadní straně anglického Zpravodaje je
žádost pro rodiče, kteří by mohli mít zájem
stát se školním guvernérem/členem správní
rady. Jak víte, snažíme se být vzdělávací
komunitou ve Windmill. To znamená, že
naše děti a rodiny by měly hrát klíčovou roli
při utváření směru a budoucnosti naší školy.
V současné době se snažím zařídit i pár kurzů
ZDARMA ke vzdělávání dospělých, sledujte
náš Zpravodaj pro více informací.
S přáním všeho nejlepšího,

Ellie Green
Ředitelka školy
(Head Teacher)

V tomto zpravodaji naleznete informace o:




Školní docházka
Školní Kluby
Administrativní dny

Blahopřejeme třídě 4NG za to že měli z celé
školy nejlepší školní docházku za poslední
týden! Výborně, jen tak pokračujte dál –
protože jakákoliv třída, které se podaří
dosáhnout 100% účasti třikrát ve školním
roce obdrží zvláštní cenu.
Školní docházka
(Attendance)
Jak jste si již vědomi, školní docházka dětí je
úzce sledována u nás ve Windmill. V souladu
s vládními nařízeními očekáváme že školní
docházka vašeho dítěte musí být nejméně
96% na konci školního roku. A to včetně dnů
volna z důvodu virózy a nachlazení, kterými
se děti čas od času nakazí.
Náš tým specializovaný na školní docházku,
paní Melanie Jago a paní Lauren Bradshaw
vás budou kontaktovat pokud se u vás objeví
neobjasněné a pravidelné absence, to nám
umožní s vámi prodiskutovat, jak bychom vás
mohli dále podpořit při zlepšování školní
docházky vašeho dítěte, aby se zabránilo
spuštění případu proti vám a postoupení
zprávy na Služby pro vzdělávání a sociálních
věcí, (Education Welfare Service), které
můžou podniknout právní kroky.
Dne 1. září 2016 Education Welfare/Služby
pro vzdělávání a sociální věci zavedla nová
kritéria ; které školy musí dodržovat:
"Jakýkoliv žák s 10 dny neomluvených
absencí v době 10 týdnů (10%) neoprávněné
absence. To může i zahrnovat pozdní příchod
po ukončení ranní, nebo po odpolední
registrace, dále neoprávněné rodinné
dovolené, nebo jen se skládající z
nevysvětlených nebo nepřijatelných důvodů
absence".
Pokud budete potřebovat objasnění tohoto
posuzovacího procesu, Melanie je k dispozici
ve škole každé úterý odpoledne a celý den ve
čtvrtek; paní Lauren je k dispozici po celý den
ve středu a to každý týden. Pokud školní
docházka vašeho dítěte klesne pod 90%,
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nebo budou u vašeho dítěte zaznamenány
neoprávněné absence je velmi důležité,
abyste byli vyrozuměni s tímto novým
procesem postoupení vašeho případu.
Já sympatizuji s těmi, co mají rodiny v
zahraničí, ale takové návštěvy během
školního roku mají velmi vážný negativní
dopad na učení, úspěchy, ale i vztahy a
přátelství vašeho dítěte.
Školní kluby
(After School Clubs)
Příští týden již začnou školní kluby/družina po
zkončení školního vyučování - ujistěte se, že
vaše dítě se zaregistrovalo a zapojilo do
některé z nabízených aktivit dle jejich zájmu,
co je baví. Kluby budou končit vždy v 16:00
hodin a žádáme, aby děti byly včas
vyzvedávány.
Důležité dny do vašeho kalendáře
(Important Dates)
Náš příští Administrativní den kdy je škola pro
všechny žáky zavřená bude v pátek, 14. října
2016. Rodičovské schůzky jsou plánovány na
začátek října.
Připomínky rodičů & pečovatelů
(Parents & Carer Comments)
Uvítáme, když nám sdělíte vaše názory.
(Prosím odtrhňete a odevzdejte
v kanceláři školy.)
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Volné místo na roli: Windmill Rodič Guvernér
Vacancy: Windmill Parent Governor
Máte zájem se stát školním guvernérem/členem správní rady?
Are YOU interested in becoming a school governor?
We currently have vacancies for interested parents to form part of our
governing body.
Here at Windmill, it is vital that parents have a voice in the direction and
developments within our school. YOU have an opportunity to influence
and challenge change by becoming a Parent Governor.

What will this commitment mean?
 One meeting per half term, usually at 5 pm.
 Our next meeting is an Engagement meeting which will take place at
1:30pm, during the school day so that governors can experience the
school in action.
 Often there are papers to read before the meeting – usually this is
my Head Teacher’s report which is a bit like an extended newsletter.
 During the meetings, you can contribute your ideas and thoughts.
If you are interested in this role or would like some further information,
please contact me – it would be great to hear from you. You can chat to
me at the school gate, give me a call or speak to my office staff to arrange
a chat.

