Vítáme Vás na Základní škole Oxford Grove
Tento balíček obsahuje:
Důležité informace pro rodiče
Všechny informace, které potřebujete vědět předtím, než vaše dítě začne navštěvovat
školu.
Nouzový kontaktní formulář
Formulář nám poskytne všechna kontaktní čísla Vás a rodinných příslušníků, abychom
Vás mohli kontaktovat v případě nouze nebo v případě, když máme problém ve škole.
Poskytne nám také informace o etnickém původu vašeho dítěte a jakékoli další informace,
které budeme potřebovat vědět.
Formulář pro krátké výlety
Poskytuje nám vaše povolení na opuštění prostorů školy vašim dítětem na krátký
výlet/procházku po okolí s jeho třídou a učitelem. Jakékoliv jiné cesty budou pokryty
dodatečným písemným povolením.
Formulář dohody rodičů se školou
Tento formulář prokazuje váš souhlas s tím, jak škola funguje a že budete dodržovat
všechna pravidla školy a že pomůžete vašemu dítěti s čímkoli, co bude potřebovat mimo
školy.
Formulář dohody o elektronické bezpečnosti
Tento formulář prokazuje, že spolu s vašim dítětem souhlasíte se školními pravidly
týkajícími se internetu a toho, jak zůstat v bezpečí na internetu v škole nebo mimo školu.
Přehled školních prázdnin
Abyste znali termíny a časy prázdnin.
Ceník uniform
Abychom vám pomohli obstarat naši školní uniformu a to, co budete potřebovat.
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DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE
Školní hodiny, včetně pozdních příchodů
Školní brány se otevírají v 8:40. Děti musí být ve škole od 8:50. Děti, které
přijedou do školy po uplynutí této doby, budou mít zaznamenané pozdní příchod.
Pokud bude vaše dítě z jakéhokoli důvodu meškat, zavolejte prosím do školy na
telefonní číslo 01204 333380.
Školka končí v 11:40. Prosíme vás o včasné vyzvednutí dětí.
Polední pauzy jsou mezi 11:45 a 13:00.
Škola se zavírá v 15:00. Prosíme vás o včasné vyzvednutí dětí.
Hlášení absence
Pokud vaše dítě nebude přítomno ve škole, v každý den jeho nepřítomnosti
zavolejte prosím do školy (01204 333380) a oznamte nám důvod jeho
nepřítomnosti.
Podávání zpráv o nehodách doma
Pokud mělo vaše dítě nehodu mimo školy, informujte prosím úřad, ve kterém kde
budete vyzváni k vyplnění formuláře o nehodě.
Družiny
V Oxford Grove nabízíme dětem příležitost účastnit se různých školních družin,
které normálně fungují během prázdnin mezi školními trimestry. Vaše dítě
dostane dopis s pozváním na navštěvování družiny. Pokud by vaše dítě chtělo
navštěvovat družinu, musíte co nejdříve podepsat a vrátit formulář na školní
úřad, protože místa jsou omezené. O tom, zda vašemu dítěti bylo přiděleno místo
v družině, budete informováni sms zprávou. Školní družina končí v 16:00;
prosíme vás o včasné vyzvednutí dětí.
Školní uniforma
Předtím, než vaše dítě začne chodit do školy, musí mít školní uniformu, která
musí obsahovat pólové tričko a svetr se školním logem a černé školní
kalhoty/sukni. Musí také nosit elegantní, praktické boty; tenisky nejsou povoleny.
Informace o tom, jak získáte uniformu, jsou připojeny. Od našich preferovaných
dodavatelů jsou také k dispozici sportovní soupravy.
Domácí úkol
Od vašeho dítěte se očekává, že si každý týden vypracuje domácí úkoly z
matematiky a anglického jazyka. Očekáváme, že jejich sešity s domácími úkoly
budou obsahovat podpis a vyjádření rodičů. Vaše dítě si pětkrát týdně musí
přečíst svoji čítanku a rodiče se musí podepsat a vyjádřit v záznamu o čtení.
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Komunikace s rodiči: dopisy, textové sms zprávy a informační bulletiny
Po vašem dítěti budou občas zaslány listy s podrobnostmi o chystaných
událostech a s důležitými informacemi. Každý den se prosím zeptejte vašeho
dítěte, zda domů přineslo jakýkoliv list; můžete také zkontrolovat jejich školní
tašky. Urgentní informace a připomínky budeme posílat sms zprávou. Při
každých prázdninách mezi školními trimestri vydáváme školní bulletin, ve kterém
se oslavují úspěchy dětí a poskytují důležité informace o škole.
Webové stránka školy www.oxford-grove.bolton.sch.uk
Webová stránka školy je důležitým a cenným zdrojem informací pro rodiče a
žáky, obsahuje přístup k on-line vzdělávacím zdrojům, ke kterým může vaše dítě
přistupovat z domova. Někdy jsou také používány jako součást domácích úkolů
vašeho dítěte. Také podporujeme děti a rodiče, aby se zapojily do našich třídních
blogů.
Osobní věci: Mobilní telefony, šperky, hračky
Žáci by do školy neměli nosit mobilní telefony.
Žáci nesmí v škole nosit žádné šperky, s výjimkou náušnic se svorkovým
zapínáním. Děti budou požádány, aby odložili všechny další položky, které by si
pak na konci školního dne měli vyzvednout v úřadu.
Žáci by si do školy neměli nosit vlastní hračky.
Obědy a svačiny
Škola nabízí pro všechny žáky zdravou a vyváženou nabídku školních jídel.
Nepřipravujeme halal jídla ale připravujeme jídla pro vegetariány. Oběd stojí 1,25
£ na den. Za obědy za celý týden zaplaťte prosím v úřadu v pondělí ráno. Žáci si
alternativně mohou přinést vlastní zabalený oběd, který nesmí obsahovat šumivé
nápoje nebo sladkosti/čokoládu. Pokud si vaše dítě změní zabezpečení obědu,
dejte to prosím předem vědět úřadu.
Svačiny jsou připravovány dětem v přípravné třídě základní školy a dětem z
ročníků 1 a 2, které si nesmí přinést do školy své vlastní svačiny. Žákům
přípravné třídy základní školy je denně poskytnuto ovoce/zelenina a karton
mléka; žákům ročníků 1 a 2 je denně poskytnuto ovoce/zelenina.
Děti v ročnících 3 - 6 si můžou z domova přinést zdravou svačinu, nebo jsme jim
během dopolední přestávky schopni poskytnout plátek toastu a zdravý nápoj na
cenu 2,70 £ za týden. Za svačinu za celý týden zaplaťte prosím v úřadu v pátek
ráno.
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Snídaňový klub
Škola nabízí pro všechny žáky snídaňový klub, který se otevře v 8:00 a poskytuje
zdravé, výživné snídaně a stimuluje aktivity pro děti, rodiče a zároveň umožňuje
přivést děti do školy dříve, než obvykle. Snídaňový klub stojí pouze 1 £ na den.
Pokud máte zájem, aby ho vaše dítě navštěvovalo, zeptejte se prosím v úřadu.
Zájezdy
Škola v průběhu celého roku nabízí dětem možnost zúčastnit se mimoškolních
exkurzí. O všech cestách vám napíšeme podrobné informace spolu s
příspěvkem, který bude třeba uhradit a požádáme o váš písemný souhlas k
účasti vašeho dítěte. Vezměte prosím na vědomí, že vaše dítě se nebude moci
zúčastnit výletu, pokud jste nevrátili podepsanou návratku s povolením účasti.
Medikace
Pokud je vašemu dítěti ve škole potřebné podávat předepsané léky, musíte v
úřadu vyplnit formulář léčebného souhlasu. Vezměte prosím na vědomí, že
předepsané léky mohou být podávány pouze pracovníky školy, kteří jsou
kvalifikováni pro podávání první pomoci. Rodiče musí přijít do školy, aby podávali
léky, které nebyly předepsané.
Láhve na vodu a školní tašky
Děti jsou vyzýváni, aby si do školy nosili láhve na vodou a pravidelně je používali.
Zajistěte prosím, aby láhev na vodu vašeho dítěte byla zřetelně označena jeho
jménem. Láhve s názvem a logem školy jsou v úřadu k dispozici k zakoupení za
1,50 £ za jednu.
Tašky na knihy s názvem a logem školy jsou v úřadu k dispozici k zakoupení za
4,00 £ za jednu.
Absence během trimestru
Školy již na základě vládních předpisů nesmí povolit během trimestru volno na
rodinnou dovolenou. Volno můžeme povolit pouze za zvláštních nebo
výjimečných okolností. Zeptejte se prosím v úřadu a vyplňte formulář.
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Hlavní učitelka: Paní N. Harvey
Asistentka hlavní učitelky: Slečna M. Day.
Tel. č. školy - 01204 333380
Fax - 01204 333381
Tel. č. školky - 01204 333387
Webová stránka- www.oxfordgrove.bolton.sch.uk

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OXFORD GROVE
Shepherd Cross Street
Bolton
BL1 3EJ

BOLTON METROPOLITAN BOROUGH

Rodičovské povolení na krátké mimoškolní výlety v okolí
Akademický rok 2015-2016

Vážení rodič/opatrovník,
Píši vám ve věci současné vládní politiky týkající se školních výletů a zájezdů.
Pozměněná nařízení nyní vyžadují, abychom od rodičů/opatrovníků získali písemné povolení pro
každou příležitost, při které dítě z jakéhokoliv důvodu a pod dohledem opustí prostory školy.
Zahrnuje to všechny procházky v okolí, studijní aktivity mimo školy, sportovní akce, zkoušky atd.
Aby jsme mohli zvládnout tento úkol, snažíme se pro zbytek tohoto akademického roku získat
souhlas rodičů pro žáky na opuštění prostorů školy v rámci místních školou organizovaných
aktivit. Byl bych vám velmi vděčný, kdybyste vyplnili přiložený formulář, abyste nám potvrdili, že s
tím souhlasíte. Měli byste si být vědomi toho, že bez tohoto souhlasu se vaše dítě nebude moci
zúčastnit akcí, které se opustí prostory školy, a to i na velmi krátkou dobu.
Samozřejmě budete předem informováni o všech významných aktivitách, do kterých bude vaše
dítě zapojeno, a to zejména těch, které mají dopad na dobu po konci školního dne, ale již
nebudete muset vyplňovat návratku s povolením účasti pro každou příležitost.
Pro všechny události, které si vyžadující opuštění školy na více než půl dne, nebo na akce
po ukončení školního dne, Vám bude jako obvykle zaslán samostatný list s žádostí o Vaše
povolení.
Požádejte prosím Vaše dítě, aby formulář vrátilo co nejdříve.
S přátelským pozdravem

Slečna N. Harvey
Hlavní učitelka
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA OXFORD GROVE
DOHODA RODIČŮ SE ŠKOLOU 2015-16
Září 2015
Toto je naše dohoda rodičů se školou, kterou jsi spolu s vašim dítětem přečtěte a pak podepište a
vraťte do školy. Zahrnuje "kodex chování", a stanovuje odpovědnosti školy vůči svým žákům,
odpovědnost rodičů žáka a co škola očekává jejich žáků.
Cílem je posílení partnerství mezi rodiči a školou a objasňuje příslušné role a očekávání.
Škola vyvine veškeré úsilí, aby:
1. Zajistila ochranu, bezpečnost a fyzickou pohodu vašeho dítěte, zatímco je v naší péči.
2. Zajistila, aby Vaše dítě mělo právní nárok na široký a vyvážený studijní plán.
3. Zajistila, aby Vaše dítě dosáhlo svého potenciálu.
4. Podpořila vysoké standardy a vysoké očekávání týkající se úsilí a vzdělání.
5. Podpořila politiku pozitivní disciplíny, ve které je dobré chování odměněno a ze špatného
chování vyplývají jasné, konzistentní sankce.
6. Zabezpečila náležitě naplánované týdenní domácí úkoly, které jsou realistické, dosažitelné
a vztahují se k práci ve škole.
7. Zabezpečila příležitosti pro mimoškolní aktivity.
8. Nejméně jednou za rok zabezpečila písemnou zprávu informující o pokroku Vašeho dítěte
s jeho/její třídním učitelem a minimálně dvakrát za rok pro Vás zabezpečila příležitosti k
projednání pokroku Vašeho dítěte s jeho/její třídním učitelem.
9. Rychle se vypořádala s rodičovskými obavami a informovala o tom, jak byly vyřešeny.
10. Pomáhala rodičům být dobře informovanými o životě školy a speciálních akcích
prostřednictvím pravidelných informačních bulletinů a korespondence.
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Rodiče/opatrovníci vyvinou veškeré úsilí, aby:
1. Podporovali cíle školy.
2. Zajistili, aby jejich dítě chodilo do školy pravidelně a načas.
3. Zajistili, aby jejich dítě nosilo školní uniformu a dodržovalo školní kodex oblékání.
4. Povzbuzovali své dítě k dodržování školního kodexu chování.
5. Podporovali politiku chování školy a byli plně součinní s jakýmikoliv postupy chování, které by
se stali nutné (tj. stanovení cílů, hodnocení atd.)
6. Zúčastnili se jakékoliv konzultace s rodiči, přehlídek, schůzí nebo události, které se týkají jejich
dítěte.
7. Zajistili, aby si jejich dítě vypracovalo domácí úkoly a včas je odevzdalo.
8. Si pravidelně četli se svými dětmi.
9. Informovali školu o jakýchkoli změnách poměrů (tj. adresa, telefonní číslo, nouzové kontakty
atd.)
10. Informovali školu o jakýchkoliv problémem, které mohou mít vliv na učení nebo chování jejich
dítěte.

Děti vyvinou veškeré úsilí, aby:
1. Dodržovali školní kodex chování.
2. Dodržovali pokyny
3. Byli zdvořilé a dobře vychované.
4. Informovali dospělé o jakémkoliv problému.
5. Doma pravidelně četli a vypracovali a odevzdali domácí úkoly.
6. Byli připravené k učení (včasný příchod se správným vybavením, tj, souprava na cvičení atd.)
7. Zapájeli se do výuky a poslouchali, když se mluví.
8. Soustředili se na úkol a tvrdě pracovali.
9. Nerušili ostatních.
10. Přiznali se v případě nějakého problému.
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Kodex chování je součástí naší dohody mezi rodiči a školou. Je zobrazen v prostorech školy a pro
mladší děti je zjednodušen na hlavní okruhy.

Náš kodex chování
Dávej na sebe pozor
Vždy



Upozorni, pokud nejsi spokojeni, nebo je na Tebe zasednuto

Nikdy



Nedělej nic hloupého nebo nebezpečného



Nezůstávej ve škole o přestávkách nebo neopouštěj školu bez povolení



Ve škole nemluv s cizími lidmi, pokud nemají školní odznak

Dávej pozor na druhé
Vždy



Buď přátelský k návštěvníkům, nováčkům a ostatním dětem

Nikdy



Nedělej nic, co by ublížilo jiným (například bití/vyvolávání jména)



Nerozptyluj ostatní z práce



Nebuď drzý nebo hrubý na dospělé

Pečuj o svou školu
Vždy



Buď hrdý na svou školu

Nikdy



Neukradni nebo úmyslně nepoškoď vybavení školy



Nevyhazuj odpadky nebo nenič školní budovu



Nenadávej na školu

Věříme, že si tento dokument pečlivě přečtete a pak se budete cítit schopni ho "podepsat" a potvrdit jeho
podstatu a záměr vyplněním přiloženého formuláře - pro zajištění, aby vaše dítě dělalo přinejmenším "dobrý"
pokrok a pro zabezpečení přinejmenším "dobré" úrovně výsledků na konci roku v porovnaní se stavem na
začátku.
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FORMULÁŘ SOUHLASU RODIČŮ

Jméno žáka:

Třída:

Rodičovské povolení na krátké mimoškolní výlety v okolí
Dávám svému dítěti povolení pro opuštění prostorů školy pod dohledem personálu, aby se zúčastnilo školních akcí a
aktivit během akademického roku. Budu informovat školu, pokud se rozhodnu zrušit toto povolení.
Podepsaný (rodič/opatrovník):
Datum:

Dohoda rodičů se školou
Rodiče: Souhlasím s dohodou rodičů se školou Oxford Grove a věřím, že je spravedlivá a přiměřená. Vynaložím
veškeré úsilí, aby mé dítě pochopilo tuto dohodu.
Podepsaný (rodič/opatrovník):
Datum:
Pokud máte pocit, že je vaše dítě dostatečně zralé, aby pochopilo dohodu, požádejte ho, aby jí podepsalo níže.
Dítě: Budu se snažit dodržet svou část dohody rodičů se školou Oxford Grove.
Podepsaný (žák):
Datum:
Učitel/Hlavní učitel: Vynaložíme veškeré úsilí, abychom dodrželi tuto dohodu.
Podepsaný (Učitel/Hlavní učitelka):
Datum:

Pravidla elektronické bezpečnosti
Dohoda žáka:
 Přečetl jsem si a porozuměl jsem školním pravidlům elektronické bezpečnosti
 Vždy budu používat počítač, síť, přístup k internetu a další nové technologie odpovědným způsobem
 Vím, že síť a přístup k internetu můžou být monitorovány
Podepsaný (žák):
Datum:
Souhlas rodičů pro webové zveřejnění práce a fotografií
Souhlasím s tím, že práce mého syna/dcery může být zveřejněna v elektronické podobě. Souhlasím také s tím, že
příslušné obrázky a video, na kterých je můj syn/dcera, mohou být zveřejněny v souladu s pravidlem školy, že
fotografie nebudou doprovázeny jmény žáků.
Souhlas rodičů pro přístup k internetu
Přečetl jsem si a pochopil jsem školní pravidla elektronické bezpečnosti a dávám svému synovi/dceři povolení na
přístup k Internetu. Jsem si vědom, že škola přijme veškerá přiměřená opatření, aby zajistila, že žáci nemůžou získat
přístup k nevhodným materiálům a uznávám, že je to obtížný úkol.
Chápu, že škola nemůže nést odpovědnost za obsah materiálů přístupných přes internet. Souhlasím s tím, že škola
není odpovědna za škody vyplývající z použití internetových zařízení.
Jsem si vědom, že škola může používat monitorovací software, pokud je k dispozici, aby zajistila, aby nevhodné
materiály nebyly uloženy nebo používány na školním zařízení.
Podepsaný (rodič/opatrovník):
Datum:
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