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Milý rodiče & pečovatelé,
Doufám, že všichni budete mít krásný
prodloužený víkend tzv. Bank Holiday víkend,
kdy máme statní svátek a škola bude v
pondělí pro děti zavřená. Těšíme se na vás
všechny zpátky svěží a připraveni se učit opět
až v úterý.
S přáním všeho nejlepšího,

Ellie Green
Ředitelka školy
(Head Teacher)
V tomto zpravodaji naleznete informace o:





Udělování cen za školní docházku
Školní docházka: Neriskujte ztrátu
místa v naší škole pro vaše dítě!
Vítáme nové spolupracovníky a
vedoucí členy do našeho týmu
SATs Testy:
Nepříjdeš do školy,
příjdeš o hodně!
Udělování cen za školní docházku
(Attendance Award)

Blahopřejeme třídě 3DH, za to že měli z celé
školy nejlepší školní docházku za poslední
týden! – perfektních 100%! Výborně –
protože jakákoliv třída, které se podaří
dosáhnout 100% účasti třikrát ve školním
roce obdrží zvláštní cenu.

Školní docházka: Neriskujte ztrátu místa v
naší škole pro vaše dítě!
(Attendance: Don’t put your child’s school
place at risk!)
V poslední době jsme zaznamenali velký
počet rodin, které si během školního roku
vybírají dovolenou. Musím vás ale varovat, že
místní úřady nám kdykoliv můžou nařídit
abychom vašeho dítěte místo u nás ve škole
poskytli a nabídli někomu jinému na čekací
listině, zatímco vy jste pryč na rodinné
dovolené. K tomuto nedávno došlo v rodině
která měla děti přímo u nás ve Windmill a
rodiče nyní marně žádají o nová školní místa
u nás a v okolních školách.
Vzdělání je to nejcennější, co můžete dát
svému dítěti - neohrožujte proto jejich
budoucí příležitosti tím, že je necháte
opustit školu během školního roku.
Vítáme nové spolupracovníky
a vedoucí členy do našeho týmu
(New Appointments)
Je mi potěšením vás informovat o tom, že
jsme
přijali
nového
zástupce
ředitelky/Deputy Head Teacher a novou
asistentku ředitelky školy/Assistant Head
Teacher, kteří se k nám připojí v září na
podporu další etapy rozvoje naší školy, aby se
stala co možná nejlepší vzdělávací
komunitou. Pan, Mr James Colvin a paní, Mrs
Rebecca Lax nás navštíví během příštích pár
měsíců před tím, než začnou jejich stálý
pracovní poměr v září, začátkem nového
školního roku.
SATs Testy:
Nepříjdeš do školy, příjdeš o hodně!
(SATs: Miss School and Miss Out!)
Chodit do školy každý školní den je
zásadním předpokladem.
Dětem se slabou školní docházkou bude
chybět zásadní příležitost a možnost se
vzdělávát, což nepochybně povede k tomu,
že se propadnou, zůstanou pozadu ve
srovnání se svými vrstevníky.
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V tuto chvíli ještě nevydáváme pokuty za
prodlouženou rodinnou dovolenou během
školního roku, avšak budeme muset vzít v
úvahu všechny možnosti, jak snížit a omezit
školní absence. Je také velmi důležité, aby
vaše dítě docházelo do školy včas.
Žáci 2. a 6. ročníků budou absolvovat testy
SATs
(Standard
vědomostních
a
dovednostních testů) na začátku letního
pololetí. Jejich formát bude tímto rokem
novinkou, kdy vládní požadavky na
očekávané
znalosti
a
porozumění
průměrných žáků dramaticky vzrostla. Je
proto důležité, aby děti docházeli do školy
každý školní den, tak aby nezmeškali a
nepřišly o důležitou látku ve vyučování, a to
zejména v rámci příprav na přechod do
vyšších škol (secondary school).
Připomínky rodičů & pečovatelů
(Parents & Carer Comments)
Uvítáme, když nám sdělíte vaše názory.
(Prosím odtrhňete a odevzdejte
v kanceláři školy.)
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