
 

 

 

 

Vítejte v Blue 

Coat Academy 
 

 
 

 

 

Blue Coat Church of England Academy 



 
Naše hodnoty 

 
Moudrost, vytrvalost, služba, laskavost a 

naděje 
 

"Uplatňuj svou svobodu službou Bohu, ne porušováním 
pravidel. S každým, koho potkáte, zacházejte důstojně. 

Milujte svou duchovní rodinu. Ctěte Boha. Respektujte 

vládu." 
1 Petr 2:16-17 

 
Blue Coat Church of England Academy je inkluzivní 

křesťanské vzdělávací prostředí, kde je jedinečnost 

každého jednotlivce oslavována, podporována a 

realizována. Všichni členové školní komunity jsou 

povzbuzováni, aby dosáhli nejvyšších standardů a stali 

se plnohodnotnými přispěvateli společnosti jako 

sebevědomí a pečující jednotlivci. 
 

 

 
 

Jsme škola respektující práva a studenti Blue Coat Church of England Academy jsou 

součástí silné, inkluzivní komunity, kde je ceněna vrozená důstojnost každého dítěte. Studenti 

mají silný hlas a jsou pravidelně konzultováni o rozvoji naší školy.  Studenti pozitivně hovoří 

o silných vztazích v naší škole a respektu v naší rodině Blue Coat. 

 
 



Časy školního dne 
 
 

 

 

  

 

 

 

Registrace  8.35 hod. 

Lekce 1 9.00 

Lekce 2 9.50 

Přestávka 10.40 

Lekce 3 11.00 

Lekce 4 11.50 

Lunch 12.40 

Lekce 5 1.20 

Lekce 6 2.10 

Konec školy 3.00 

Očekává se, že studenti dorazí do školy 

včas každý den. 

Pokud vaše dítě přijde pozdě do školy, 

obdrží známku L a po škole bude muset 

absolvovat 30minutovou  vazbu. 

Od studentů se očekává, že budou 

navštěvovat školu každý den, pokud 

nejsou nemocní. 

Všechny domácí úkoly jsou nahrány na školní 

stránku pro domácí úkoly: Satchel One. Všechny 

děti mají přihlašovací údaje na stránky. 

Pokud vaše dítě potřebuje pomoc s domácími úkoly, 

provozujeme také každý den v LRC od 15 do 16 

hodin klub domácích úkolů. 

LRC je k dispozici před školou od 8:00 do 8:30 a po 

škole do 16:00. Žáci mohou využívat počítače a 

tiskárny a k dispozici je i zaměstnanec. 

 

 

 

Akademický den začíná v 8. 35:00 a končí v 15:00. Žáci navštěvují formu od 

8. 35 do 9.00 hod. Školní den se skládá ze 6 lekcí – každá trvá 50 minut, 

20minutové ranní přestávky a 40minutové přestávky na oběd. Vezměte 

prosím na vědomí, že studenti nemají během dne povolen vstup na místo 

akademie. Studenti by si měli koupit jídlo v jídelně nebo přinést obědový 

balíček, který mohou jíst ve školní jídelně. 

Bezpečnost studentů na školním webu 

V zimních měsících, kdy jsou dny kratší 

a brzy se stmívá, musí žáci opustit  areál 

do 15:30,  pokud nenavštěvují kroužky s 

dozorem.  

V letních měsících se tato doba 

prodlužuje. 

Blue Coat Academy nabízí každé 

ráno snídani zdarma pro žáky v 

jídelně. 

Snídaňový klub je pro všechny 

žáky zdarma a probíhá od 7.30 

do 8.30 hodin. 

Nabízíme také zdarma bagely v 

15 hodin. 



Nahlášení nepřítomnosti ve škole 
 
Pokud je vaše dítě nemocné a nemůže přijít do školy, musíte nám to do 
8:40 zavolat. 
 

Můžete zanechat vzkaz na našem telefonním záznamníku nebo u našich 
recepčních.  Telefon: 01922 720 558  

Musíte nám říct jméno vašeho dítěte a proč je mimo školu. 

Žádost o pracovní volno 
V souladu se zákonem Akademie nepovolí dovolenou v termínu, s výjimkou výjimečných okolností. Všechny 

žádosti musí být podány příkazci písemně, předem před nepřítomností a poskytnutím co nejvíce informací o 

okolnostech žádosti. 

 

Termíny jsou k dispozici na webových stránkách školy. Rodiče/pečovatelé, kteří chtějí znát data před jejich 

zveřejněním, by měli kontaktovat Akademii pro více informací. 

 

Walsall Council má pravomoc pokutovat rodiče / pečovatele za dovolenou vybranou během semestru. 

Pokud si přejete požádat o absenci, vyplňte prosím formulář, který je k dispozici na webových stránkách 

školy nebo na recepci školy, a odevzdejte Akademii při nejbližší příležitosti, aby bylo možné jej posoudit s 

náležitou péčí a pozorností. 

Webové stránky školy 
Všechny užitečné informace najdete na webových stránkách naší školy. K dispozici je sekce speciálně pro 

rodiče / pečovatele. 

 

Informace jsou k dispozici také v některých cizích jazycích. 



Pastorační péče 
Studenti jsou rozděleni do ročníků. 
Každý ročník má skupina svého vedoucího roku. 
Každý rok je rozdělen do skupin. 
Vaše dítě se bude setkávat se svým doučováním každé ráno od 
8.35 do 9 hodin. 
Máte-li jakékoli obavy ohledně svého syna nebo dcery, jejich vedoucí 
roku by měli být vaším prvním kontaktním místem. 
 

 
 
Pastorační tým: 
Paní Cockayne 
Pan Hendy 
Pan Pittaway 
Pan Wrighton 
Paní Vernon 

 

 

 

 
 

 

 

Ochranný tým 

Toto je ochranný tým školy. Pokud má vaše dítě nějaké obavy, může důvěrně promluvit s členem 

ochranného týmu. 

 

 

 

 
Mrs Billingham-Hill Mrs Garratt 

Vedoucí ročníku v klíčové fázi 3 (roky 7,8,9) Mr Wrighton – 

vedoucí klíčové fáze 

4 (roky 10 a 11) 

Miss Vernon - 

vedoucí 6. ročníku 

(roky 12 a 13) 

Mrs Bird 

Vrcholem týdne je naše týdenní 

páteční shromáždění v kostele 

sv. Matouše, kde nasloucháme a 

učíme se o našich školních 

hodnotách, oslavujeme a 

připomínáme si důležité události 

a uctíváme společně. 



Školní uniforma 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybavení školy 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Všichni studenti musí nosit bílou košili. 

Studenti musí také nosit kravatu Akademie. To lze zakoupit v 
Akademii.  
 

Studenti by měli nosit modré sako. Odznak akademie by měl být 
našit na přední kapse.  
 
Chlapci by měli nosit černé kalhoty. 

 
Dívky mohou nosit černé kalhoty nebo černou sukni. 

 
Všichni studenti by měli nosit černé boty.  
 
Všichni studenti by měli nosit černé ponožky. 
 
 
Všichni studenti musí nosit tmavě modrý nebo černý kabát.  Kabáty 
by měly být bez loga bez písmen nebo dekorací. 
 
Topy s kapucí, "bomber bundy" a kožené, plastové nebo džínové 
materiály nejsou povoleny. 
 
Vlasy musí být udržovány upravené a extrémní účes (např. 
tvarování, barvení vlasů jasnými barvami) nejsou povoleny.  
 
Make-up nebo lak na nehty by se neměly nosit. 

 
Studenti s propíchnutýma ušima mohou nosit jeden malý cvoček v 
každém uchu.  
 
Nosové cvočky a jiné piercingy obličeje se nesmí nosit.  
 
Studenti mohou nosit náramkové hodinky, ale neměly by se nosit 
jiné šperky, s výjimkou případů, kdy to bylo schváleno ředitelem.  
 
Chytré hodinky nejsou ve škole povoleny. 
 
PE sada: 
 
Modré tričko akademie 
 
Akademická běžecká obuv / legíny 
 
Bílé ponožky 
 
Trenéři 
 
Pro chladnější dny – rouno Akademie 

Všichni studenti by si měli 

do školy přinést tašku. 

 

Všichni studenti by měli do školy 

přinést pero, tužku a pravítko. 



Učební plán 
 
Klíčová fáze 3 

 
V 7. a 8. ročníku každý student studuje: 

Umění, designové technologie, drama, angličtina, francouzština, geografie, historie, informační a 

komunikační technologie, matematika, hudba, tělesná výchova, religionistika a přírodní vědy. 

Jedna lekce angličtiny týdně je věnována zrychlenému čtení v centru výukových zdrojů. Všichni studenti jsou 

testováni, aby se určil jejich věk pro čtení, a v případě potřeby mohou být vybráni k intenzivní čtenářské 

intervenci s naším specializovaným koordinátorem intervence v oblasti gramotnosti. 

Někteří studenti mohou také navštěvovat lekce v angličtině jako další jazyk a klíčové dovednosti, podle 

potřeby pro jejich specifické potřeby. 

V 9. ročníku každý student studuje: 

Výpočetní technika, angličtina, zeměpis, historie, matematika, religionistika a přírodní vědy. 

Studenti také studují výběr z následujících možností ochutnávky v oblasti 3D designu, umění, 

automobilových studií, obchodních studií, tance, dramatu, potravinářské technologie, francouzštiny, 

zdravotní a sociální péče, mediálních studií, hudby, španělštiny, sportu a textilu. 

Někteří studenti mohou také navštěvovat lekce v angličtině jako další jazyk a klíčové dovednosti, podle 

potřeby pro jejich specifické potřeby. 

Pro všechny studenty v letech 7-11 PSHE je vyučován prostřednictvím tří vzrušujících dnů osobního rozvoje, 

vhodných pro jejich ročníkovou skupinu. Studenti se mohou těšit na různé zasedání založené na tématech 

osobní bezpečnosti, zdraví, vztahů, práce, financí, občanství a komunity.  Studenti budou povzbuzováni k 

výzkumu a debatě o tématech. Zasedání jsou vedena zaměstnanci Akademie, externími profesionály, jako je 

policie, školní sestry, důvěra primární péče a divadelní skupiny. Škola je také podporována Street Teams, 

které nám pomáhají zvyšovat povědomí a řešit online problémy (e-safety) a sexuální vykořisťování dětí. 

Klíčová fáze 4 
 
V 10. a 11. ročníku každý žák studuje: 

Anglický jazyk, anglická literatura nebo možnost ESOL pro angličtinu pro nově příchozí do země, 

matematika, tělesná výchova, náboženská studia a buď kombinovaná věda nebo trojitá věda (biologie, 

chemie a fyzika). 

Kromě toho se studenti rozhodnou studovat až tři z následujících: 

3D design, umění, automobilová studia, obchodní studia, výpočetní technika, drama, francouzština, 

geografie, vlasy a krása, zdraví a sociální péče, historie, pohostinství a stravování, ICT, mediální studia, 

hudba, divadelní umění, sport a textil. 

Někteří studenti mohou také navštěvovat lekce v angličtině jako další jazyk, klíčové dovednosti a ASDAN 

podle potřeby pro jejich specifické potřeby. 



PSHE se vyučuje prostřednictvím tří vzrušujících dnů osobního rozvoje, vhodných pro jejich ročníkovou 

skupinu. Studenti se mohou těšit na různé zasedání založené na tématech osobní bezpečnosti, zdraví, vztahů, 

práce, financí, občanství a komunity.  Studenti budou povzbuzováni k výzkumu a debatě o tématech. 

Zasedání jsou vedena zaměstnanci Akademie, externími profesionály, jako je policie, školní sestry, důvěra 

primární péče a divadelní skupiny. Škola je také podporována Street Teams, které nám pomáhají zvyšovat 

povědomí a řešit online problémy (e-safety) a sexuální vykořisťování dětí. 

Klíčová fáze 5 
 
Ve 12. a 13. ročníku mají žáci možnost studovat řadu předmětů z následujících kurzů úrovně 3: 

Aplikovaná věda, biologie, obchodní studia, chemie, anglická literatura, zdravotní a sociální péče, historie, 

ICT, právo, matematika, mediální studia, filozofie náboženství, fyzika, psychologie, sociologie, sportovní a 

sportovní vedení. 

Nabízíme také řadu kurzů úrovně 1 a úrovně 2: 

Úroveň 2: Aplikace vědy, angličtiny, práva, matematiky, mediálních studií a cestování a cestovního ruchu. 

Úroveň 1: Funkční dovednosti v anglickém jazyce, ESOL pro nově příchozí, Funkční dovednosti v ICT, 

Funkční dovednosti v matematice a Úvod do pohostinství. 

Všichni studenti mají také možnost opakovat GCSE English a / nebo GCSE Mathematics, pokud chtějí / 

potřebují zlepšit svůj výsledek Y11. 

Všem studentům je přidělena lekce náboženské výchovy alespoň jednou týdně a někteří studenti mohou také 

navštěvovat lekce v angličtině jako další jazyk, klíčové dovednosti, občanství, krok do práce, pracovní 

zkušenosti podle potřeby pro jejich specifické potřeby. 

PSHE se vyučuje prostřednictvím tří vzrušujících dnů osobního rozvoje, vhodných pro jejich ročníkovou 

skupinu. Studenti se mohou těšit na různé zasedání založené na tématech osobní bezpečnosti, zdraví, vztahů, 

práce, financí, občanství a komunity.  Studenti budou povzbuzováni k výzkumu a debatě o tématech. 

Zasedání jsou vedena zaměstnanci Akademie, externími profesionály, jako je policie, školní sestry, důvěra 

primární péče a divadelní skupiny. Škola je také podporována Street Teams, které nám pomáhají zvyšovat 

povědomí a řešit online problémy. 

 

 

 

 



Domácí úkol 

Škola používá webové stránky Satchel One pro domácí úkoly vašeho dítěte. Je to místo, kde učitelé vašeho 

dítěte zaznamenávají a zadávají domácí úkoly. 

Chcete-li získat přístup k Satchel One, musíte jít na webové stránky Blue Coat Academy a 

kliknout na Odkazy pro zaměstnance / studenty. Zvolte Rychlé odkazy pro studenty. 

 

Poté musíte kliknout na Team Satchel. 

 

Chcete-li se přihlásit, musíte kliknout na tlačítko "Přihlásit se pomocí služeb Office 365". Uživatelské jméno 

je školní e-mailová adresa dítěte a heslo je stejné jako heslo, které používá pro přihlášení ke školním 

počítačům. 

 



Nezávislá studie  

Existuje mnoho webových stránek, které může vaše dítě použít k urychlení svého pokroku. Zde je několik 

příkladů. 

Matematika 
 
Pro matematiku mají žáci individuální přihlašovací údaje pro tyto webové stránky: 
 
https://vle.mathswatch.co.uk/vle/ 
 
https://play.ttrockstars.com/auth/school/student 
 
Pro samostatnou práci mohou také použít následující: 
 
https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zqhs34j (matematika KS3) 
 
https://www.bbc.co.uk/bitesize/examspecs/z9p3mnb (matematika KS4) 
 
 www.mathsgenie.co.uk 

 
Věda 

Webové stránky nezávislé na vědeckých studiích: 
 
https://www.kerboodle.com/users/login (mají kerboodle loginy)  
 
https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zng4d2p (KS3 Věda) 
 
https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zp266yc (KS4 Věda)  
 

Angličtina 

www.learningvillage.net 

  

Naše škola má předplatné na používání The Learning Village.  Je to poutavé, zábavné a pohlcující.  Studenti 

procházejí  krok za krokem  více než tisíc lekcí a aktivit a rozvíjejí svůj pravopis, výslovnost, slovní zásobu a 

rozšiřují své znalosti specifické pro daný předmět.  Studenti mají své vlastní přihlašovací údaje a hesla, 

výsledky jsouzaznamenávány  a ceny udělované každé dva týdny těm, kteří vynikají.  

Studenti mohou používat webové stránky The Learning Village ve škole, doma pomocí notebooku nebo 

počítače nebo si mohou stáhnout aplikaci. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvle.mathswatch.co.uk%2Fvle%2F&data=05%7C01%7Cst-ansari-a%40bluecoatacademy.org%7Ce7e901a50d944d1534ea08dabe4617ba%7C2764c9dbd5bd4922ae49b997fb8e827a%7C0%7C0%7C638031505502446517%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VL%2FGmyVe142H94SaKXptjQy5qziOiogUEyO%2BzQNH79o%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fplay.ttrockstars.com%2Fauth%2Fschool%2Fstudent&data=05%7C01%7Cst-ansari-a%40bluecoatacademy.org%7Ce7e901a50d944d1534ea08dabe4617ba%7C2764c9dbd5bd4922ae49b997fb8e827a%7C0%7C0%7C638031505502446517%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=J%2F74PqHYi6RM%2FfGHksnx3AIyESM%2FpielQOpPildEimw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fbitesize%2Fsubjects%2Fzqhs34j&data=05%7C01%7Cst-ansari-a%40bluecoatacademy.org%7Ce7e901a50d944d1534ea08dabe4617ba%7C2764c9dbd5bd4922ae49b997fb8e827a%7C0%7C0%7C638031505502446517%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SBMEh1dDKzqK%2B%2BKrnnSj1syH9kJBhzdQlim%2BcSU5XLY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fbitesize%2Fexamspecs%2Fz9p3mnb&data=05%7C01%7Cst-ansari-a%40bluecoatacademy.org%7Ce7e901a50d944d1534ea08dabe4617ba%7C2764c9dbd5bd4922ae49b997fb8e827a%7C0%7C0%7C638031505502446517%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5EmWx%2BssvvQti9TINKVSlAtprX5mrtVJlYrvC6iY%2FD8%3D&reserved=0
http://www.mathsgenie.co.uk/
https://www.bing.com/search?q=maths+genie&qs=n&form=QBRE&sp=-1&ghc=1&pq=maths+gen&sc=10-9&sk=&cvid=CE84C496D5704029962F71B4C3EB0E6F&ghsh=0&ghacc=0&ghpl=&adlt=strict&adlt=strict
https://www.bing.com/search?q=maths+genie&qs=n&form=QBRE&sp=-1&ghc=1&pq=maths+gen&sc=10-9&sk=&cvid=CE84C496D5704029962F71B4C3EB0E6F&ghsh=0&ghacc=0&ghpl=&adlt=strict&adlt=strict
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kerboodle.com%2Fusers%2Flogin&data=05%7C01%7Cst-ansari-a%40bluecoatacademy.org%7Ca2b643632aaf4f1bbfee08dabdc703f8%7C2764c9dbd5bd4922ae49b997fb8e827a%7C0%7C0%7C638030959697562732%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hifF9eaNAyDHo%2BBPVZMcEsr2Iwl62Kf%2FNJ4JP83rxr8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fbitesize%2Fsubjects%2Fzng4d2p&data=05%7C01%7Cst-ansari-a%40bluecoatacademy.org%7Ca2b643632aaf4f1bbfee08dabdc703f8%7C2764c9dbd5bd4922ae49b997fb8e827a%7C0%7C0%7C638030959697562732%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OiVknDyi74kZPPZ3AXcttoqF78j4D4bQfRdw7AbOPDI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fbitesize%2Fsubjects%2Fzp266yc&data=05%7C01%7Cst-ansari-a%40bluecoatacademy.org%7Ca2b643632aaf4f1bbfee08dabdc703f8%7C2764c9dbd5bd4922ae49b997fb8e827a%7C0%7C0%7C638030959697562732%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jTBNMnKXXPZfFzv2HtPO2y9Dc3OLrYTuEcZE0YCxN%2Fc%3D&reserved=0
http://www.learningvillage.net/


Odměny a sankce 

Studenti jsou odměňováni body z různých důvodů: úspěch, pokrok, docházka, chování, úsilí, služba škole a 

služba širší komunitě. Ty jsou zaznamenány na Satchel One.  

  

Každý semestr pořádá naše škola odměnový výlet pro ty, kteří mají vynikající 

docházku a chování. K dispozici jsou také termínové ročníky skupinových ocenění, 

certifikáty, pohlednice, pozitivní telefonáty domů a na konci každého roku velká 

oslava s názvem Večer cen, kde oslavujeme úspěchy našich žáků v každém z jejich předmětů. 

 

  Angličtina jako další jazykové oddělení (EAL) 

V naší škole máme oddělení EAL, které se věnuje podpoře dětí, pro které angličtina není rodným jazykem.  

Oddělení se skládá z učitele EAL a asistentů pedagoga EAL, kteří jsou specialisty na práci s dětmi EAL. 

Nabízíme ESOL set pro angličtinu v KS4 a KS5,  individuální a malé skupinové intervence, stejně jako  

podporu asistenta pedagoga ve výuce.  Zaměstnanci našeho oddělení hovoří polsky, slovensky, maďarsky a 

urdsky  a jsou k dispozici, aby vám pomohli s překladem během setkání rodičů a telefonních hovorů.  

 

      

 



 

SATS: Statutární hodnotící testy 

Ve 2. a 6. ročníku absolvují všichni žáci v Anglii v letním semestru národní hodnocení - známé jako SAT - v 

angličtině a matematice. 

Maturita: 

 Obecné osvědčení o středním vzdělání (GCSE) je kvalifikace, kterou obvykle přijímá většina studentů ve 

Velké Británii na konci střední školy. Obvykle to trvá dva roky a závěrečné zkoušky složíte na konci 11. 

ročníku. 

Po 11. ročníku mají studenti možnost studovatna úrovni A, NVQ nebo BTEC kvalifikace. Aby studenti mohli 

studovat úrovně A, musí získat známky 5-9 ve zkouškách GCSE. 

Úrovně A: 

A-úrovně jsou kvalifikace, které nabízejí školy a vysoké školy pro studenty ve věku od 16 do 19 let. Tyto 

kvalifikace mohou vést k univerzitě, dalšímu studiu, školení nebo práci. Známky, které studenti dostávají, 

jsou A*-E, A * jsou nejvyšší. Univerzity jako Oxford nebo Cambridge vyžadují alespoň tři stupně A * nebo A. 

Mnoho univerzit přijme studenty s A, B, C stupně. Záleží na každé univerzitě. Více informací o univerzitách 

najdete  na webových stránkách UCAS. UCAS - Přijímací služba univerzit a vysokých škol. 

www.ucas.com 

http://www.ucas.com/


NVQ 

NVQ znamená národní profesní kvalifikaci NVQ je kvalifikace založená na práci, která uznává dovednosti a 

znalosti, které osoba potřebuje k výkonu práce. Jsou k dispozici ve více než 1 000 předmětech od 

instalatérství až po kadeřnictví. 

BTEC 

BTEC je zkratka pro Business and Technology Education Council. BTEC jsou specializované kvalifikace 

související s prací.  Kombinují praktické učení s obsahem předmětu a teorie. Existuje více než 2 000 

kvalifikací BTEC v 16 odvětvích - jsou k dispozici od vstupní úrovně až po odbornou kvalifikaci na úrovni 7 

(ekvivalent postgraduálního studia). 

Známky používané k hodnocení práce žáků na Key Stage 3 a 4 v anglických školách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vstupní úroveň 3 

Vstupní úroveň 2 

Vstupní úroveň 1 

 
 

Funkční dovednosti v angličtině, matematice a ICT, úroveň 1 a 2 ve 12. a 13. ročníku. 

Pro ty studenty, kteří absolvují zkoušky vstupních úrovní (vstup 2 nebo 3), nabízí škola zkoušky z angličtiny, 
matematiky a ICT na dvou úrovních: úroveň 1 a úroveň 2. Kvalifikace úrovně 2 jsou ekvivalentní stupňům 
GCSE 3-4. 
 
Studenti mohou absolvovat zkoušky ve 12. nebo 13. ročníku. 
 
Více informací o: 
www.aqa.org.uk 

 

Pro studenty, kteří ještě nejsou na 

úrovni GCSE, je jejich práce hodnocena 

pomocí stupnice vstupní úrovně. 

Všechna hodnocení se provádějí 

pomocí stupnice GCSE 1-9, přičemž 9 

je nejvyšší známka. 

http://www.aqa.org.uk/


Trinity College London Language Qualifications. 

Naše škola nabízí kvalifikaci Trinity v angličtině nazvanou Integrované dovednosti v angličtině pro ty 
studenty, kteří nedávno přišli z jiných zemí a nejsou připraveni absolvovat zkoušky GCSE English.  
Zkouška se skládá ze dvou částí, čtení a psaní a mluvení a poslechu. Studenti jsou připravováni na zkoušku v 
10. a 11. ročníku odborným učitelem. 
 
V závislosti na jazykovém osvojení studentů nabízíme zkoušky na 3 různých úrovních: ISE Foundation (Entry 
2), ISE I (Entry 3) a ISE II (Level 1).  
 

 
 
 
 

Domácí jazyk GCSE zkoušky. 

Studenti mohou absolvovat zkoušky GCSE také ve svém rodném jazyce. Aby toho byli schopni, musí s 
jistotou mluvit, číst a psát jazykem.  
 
Jazyky, které nabízíme, jsou: 
 
Arabština    Bengálština    Čínština    Francouzština     Němčina    Řečtina      Gudžarátská Italština   
Japonština     Hebrejština     Panjabi      Perská       Polština      Portugalština    Ruština   Spanělština     
Turečtina    Urdu    
 

Více informací naleznete na adrese: 

www.aqa.org.uk 

www.qualifications.pearson.com 

6th form – rok 12 a rok 13 

Blue Coat Academy nabízí post-16 studium na naší 6. formě. Pro ty, kteří jsou v zemi noví nebo ještě nejsou 
připraveni vstoupit na vysokou školu, můžeme nabídnout kurzy úrovně 1, kde studenti studují angličtinu 
(buď ESOL nebo funkční dovednosti), matematiku, ICT, pohostinství a stravování a životní dovednosti - 
připravený k práci. 
 
Cílem skupiny Level 1 je budovat důvěru studentů, zapojit je do různých mimoškolních aktivit a připravit je 
na další studium nebo práci.  
 
Studenti se řídí individuálním rozvrhem, učí se, jak se organizovat během samostatného studijního času, 
účastní se také různých školních a komunitních akcí. 
 

http://www.aqa.org.uk/
http://www.qualifications.pearson.com/


Podpora komunity v oblasti 

Check and Slovak Club v Birmingham 
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