7

tipů, které vám pomohou
požádat o místo ve škole

V Cardiffu je spousta skvělých škol, ale místa jdou rychle.
Zde je několik jednoduchých tipů, které vám pomohou požádat
o místo ve škole.

1. Prozkoumejte a zjistěte více
Podívejte se na školy ve vaší oblasti. Choďte na jejich webové stránky,
podívejte se na jejich prospekt a přečtěte si zprávu Estyn. Navštivte:
mylocalschool.gov.wales

Informujte se o návštěvě

Jen proto, že jste o škole slyšeli – neznamená to, že ji znáte.
Podívejte se na webové stránky školy, přečtěte si zprávy – a
zeptejte se, zda ji můžete navštívit.

Navštívili jsme 6
škol, protože táta se
chtěl podívat na jejich
sportovní hřiště!

2. Poznejte svou oblast
Zkontrolujte, které školy jsou ve vaší oblasti. Choďte na: cardiff.gov.uk/onlinemaps
Místo v nejbližší škole nemáte zaručeno, ale při pohledu na to je to pro začátek dobré
místo. Některé školy jsou velmi populární, takže kontrolujeme, zda lidé žijí na adrese,
kterou nám dávají, až do data přijetí.

3. Udělejte si seznam
Zapsal jsem
všechny školy,
které mi nejlépe
vyhovují.

Doufáme, že dostanete
svou první preferenční
školu, ale často to není
možné. Každá škola
má maximální počet,
který může vzít. Pečlivě

přemýšlejte o každé
preferenci.

Poznámka: Školní

místa se rychle zaplní,
takže si zapište
všechny své preference,
abyste se ujistili, že vám
můžeme dát nejvyšší
možnou preferenci.

Seznam všech vašich
preferencí od začátku je
opravdu důležitý.

4. Řekněte nám všechno
Pokud nám to neřeknete – nevíme. Chceme, aby vaše dítě získalo to nejlepší možné místo. Pokud
žádáte o místo, o které se ucházíte, můžete pomoci zasláním jakýchkoli důkazů.
Sdělte nám, zda vaše dítě:

● má sourozence ve škole
● má nějaké další vzdělávací potřeby
● má nějaké zdravotní nebo sociální potřeby, což znamená, že musí jít do jedné školy, a ne do jiné.
Dejte nám vědět, když se něco změní.

5. Požádejte včas
Je tu uzávěrka. Nejprve kontrolujeme ty
žádosti, které se k nám dostaví včas.

60% škol v Cardiffu se zaplní v prvním

kole.

Nezpozdite se.
Pokud zmeškáte uzávěrku, zmeškáte
první kolo. Pak budete muset stáhnout
formulář a poslat ho. To trvá déle a
můžete přijít o místo ve škole, které
chcete.

Požádali
jsme v první
týden

6. Požádejte online
Navštivte: cardiff.gov.uk/schooladmissions
Zkuste použít stejnou e-mailovou adresu pokaždé, když nás kontaktujete.
Některé věřící školy spravují své vlastní školní místa - tak zkontrolujte
jejich webové stránky, aby jste zjistili, zda je třeba požádat přímo je.

Zíkejte si pomoc

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte místní centrum:
cardiff.gov.uk/hubs
Adviceline:
02920 871071
Nebo nám zatelefonujte na:
02920 872087

7. Dejte nám vědět

Můžete se odvolat

Když dostanete nabídku ve škole v Cardiffu, musíte nám co
nejdříve říct, jestli chcete místo. Nemusíte dostat své první
preference, ale zůstanete na čekací listině.

Prosíme vás: řekněte nám, když místo nechcete, abychom

Pokud nejste rádi, že vám odmítli
místo, můžete se odvolat: link
Vaše odvolání si poslechne skupina
(panel) nezávislých, neplacených a
jejich rozhodnutí je závazné.

ho mohli dát někomu jinému!

Mám druhou
preferenční školu,
o které si babička
myslí, že je nejlepší.

Děkujeme
Více informací nalezete zde:
cardiff.gov.uk/schooladmissions

