
 

 

 

 

Vitajte v Blue 

Coat Academy 
 

 
 

 

 

Akadémia Blue Coat Church of England 



 
Naše hodnoty 

 
Múdrosť, vytrvalosť, služba, láskavosť a 

nádej 
 

''Uplatnite svoju slobodu službou Bohu, nie 
porušovaním pravidiel. Zaobchádzajte s každým, koho 

stretnete, dôstojne. Milujte svoju duchovnú rodinu. 

Uctievajte Boha. Rešpektujte vládu." 
1. Petra 2:16-17 

 
Blue Coat Church of England Academy je inkluzívne 

kresťanské vzdelávacie prostredie, v ktorom sa 

oslavuje, pestuje a realizuje jedinečnosť každého 

jednotlivca. Všetci členovia školskej komunity sú 

povzbudzovaní, aby dosiahli najvyššie štandardy a 

stali sa plnohodnotnými prispievateľmi do spoločnosti 

ako sebavedomí a starostliví jednotlivci. 
 

 

 
 

Sme právo rešpektujúce školu a študenti na Blue Coat Church of England Academy sú 

súčasťou silnej, inkluzívnej komunity, kde sa cení prirodzená dôstojnosť každého dieťaťa. 

Študenti majú silný hlas a pravidelne sa s nimi konzultuje o rozvoji našej školy.  Študenti 

hovoria pozitívne o silných vzťahoch v rámci našej školy a rešpekte, ktorý sa prejavuje v 

našej rodine Blue Coat Family. 

 



Časy školského dňa 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 

Registrácia  8.35 

Lekcia 1 9.00 

Lekcia 2 9.50 

Zlomiť 10.40 

Lekcia 3 11.00 

Lekcia 4 11.50 

Lunch 12.40 

Lekcia 5 1.20 

Lekcia 6 2.10 

Koniec školy 3.00 

Očakáva sa, že študenti prídu do školy 

každý deň včas. 

Ak vaše dieťa mešká do školy dostane 

známku L a po škole bude musieť 

vykonať 30-minútové zadržanie  . 

Od študentov sa očakáva, že budú 

navštevovať školu každý deň, pokiaľ 

nie sú chorí. 

Všetky domáce úlohy sa nahrajú na stránku s domácimi 

úlohami školy: Satchel One. Všetky deti dostanú 

prihlasovacie meno na stránku. 

Ak vaše dieťa potrebuje pomoc s domácimi úlohami, 

prevádzkujeme tiež klub domácich úloh každý deň v 

LRC od 15:00 do 16:00. 

LRC je k dispozícii pred školou od 8:30 do 8:30 a po 

škole do 16:00. Žiaci môžu používať počítače a tlačiarne 

a na pomoc je k dispozícii aj zamestnanec. 

 

 

 

Deň akadémie začína o 8. 35hodín a končí o 15.00 hod. Žiaci navštevujú 

formový čas od 8. 35 do 9.00 hod. Školský deň pozostáva zo 6 

vyučovacíchhodín – každá trvá 50 minút, 20-minútovej rannej  prestávky a 

40-minútovej prestávky na obed. Upozorňujeme, že študenti nesmú počas 

dňa opustiť stránku akadémie. Študenti by si mali kúpiť jedlo z jedálne alebo 

priniesť zabalený obed, ktorý môžu jesť v školskej jedálni. 

Blue Coat Academy ponúka každé 

ráno bezplatné raňajky pre žiakov v 

jedálni. 

Raňajkový klub je pre všetkých 

žiakov bezplatný a prebieha od 

7.30 do 8.30 hod. 

Ponúkame tiež bezplatné bagely 

o 15:00. 

Bezpečnosť študentov na školskom mieste 

V zimných mesiacoch, keď sú dni kratšie a 

stmavne sa skoro,  musia žiaci opustiť  do 

15.30 hod. hodiť., pokiaľ nenavštevujú 

kluby s mimoriadnym učebným plánom.  

V letných mesiacoch sa to predlžuje. 



Nahlásenie neprítomnosti v škole 
 
Ak je vaše dieťa choré a nemôže prísť do školy, musíte nám zavolať a 
oznámiť nám to do 8.40 hod. 
 

Môžete zanechať správu na našom odpovedacom telefóne alebo u našich 
recepčných.  Telefónne číslo školy: 01922 720 558  

Musíte nám povedať meno vášho dieťaťa a prečo je mimo školy. 

Žiadosť o dovolenku 
V súlade so zákonom akadémia nepovolí dovolenku počas funkčného obdobia s výnimkou výnimočných 

okolností. Všetky žiadosti sa musia podať splnomocniteľovi písomne, pred neprítomnosťou a poskytnúť čo 

najviac informácií o okolnostiach žiadosti. 

 

Termíny sú k dispozícii na webovej stránke školy. Rodičia/opatrovatelia, ktorí chcú poznať dátumy pred ich 

zverejnením, by sa mali obrátiť na akadémiu a požiadať o ďalšie informácie. 

 

Walsall Council má právomoc pokutovať rodičov / opatrovateľov za dovolenku počas semestra. 

Ak chcete požiadať o neprítomnosť, vyplňte formulár dostupný na webovej stránke školy alebo na recepcii 

školy a pri najbližšej príležitosti odovzdajte akadémii, aby ste ju mohli zvážiť s náležitou starostlivosťou a 

pozornosťou. 

Webová stránka školy 
Všetky užitočné informácie nájdete na webovej stránke našej školy. K dispozícii je sekcia špeciálne pre 

rodičov / opatrovateľov. 

 

Informácie sú k dispozícii aj v niektorých cudzích jazykoch. 



Pastoračná starostlivosť 
Študenti sú rozdelení do ročníkových skupín. 
Každý rok má skupina svojho vedúceho roka. 
Každý rok je rozdelený do formálnych skupín. 
Vaše dieťa sa stretne so svojím lektorom formulára každé ráno 
od 8.35 do 9.00 hod. 
Ak máte akékoľvek obavy týkajúce sa vášho syna alebo dcéry, ich 
vedúci roka by mali byť vaším prvým kontaktným bodom. 
 

 
 
Pastoračný tím: 
Pani Cockayne 
pán Hendy 
pán Pittaway 
pán Wrighton 
pani Vernon 

 

 

 

 
 

 

 

Ochranný tím 

Toto je školský ochranný tím. Ak má vaše dieťa akékoľvek obavy, môže dôverne hovoriť s členom 

ochranného tímu. 

 

 

 

 Mrs Billingham-Hill Mrs Garratt Mrs Bird 

Vedúci roka v kľúčovej etape 3 (ročníky 

7,8,9) 

Pán Wrighton – 

vedúci kľúčovej fázy 

4 (10. a 11. rok) 

Pani Vernon - vedúca 

6. Formuláre (roky 

12 a 13) 

Vrcholom týždňa je naše 

týždenné piatkové zhromaždenie 

v kostole svätého Matúša, kde 

počúvame a učíme sa o našich 

školských hodnotách, 

oslavujeme a pripomíname si 

dôležité udalosti a spoločne 

uctievame. 



Školská uniforma 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Školské  

vybavenie 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Všetci študenti musia nosiť bielu košeľu. 

Študenti musia nosiť aj kravatu Akadémie. Toto je možné zakúpiť v 
Akadémii.  
 

Študenti by mali nosiť modré sako. Odznak Akadémie by mal byť 
prišitý na prednom vrecku.  
 
Chlapci by mali nosiť čierne nohavice. 

 
Dievčatá môžu nosiť čierne nohavice alebo čiernu sukňu. 

 
Všetci študenti by mali nosiť čierne topánky.  
 
Všetci študenti by mali nosiť čierne ponožky. 
 
Všetci študenti musia nosiť tmavomodrý alebo čierny kabát.  
Kabáty by mali byť bez loga bez akýchkoľvek písmen alebo 
dekorácií. 
 
Topy s kapucňou, "bomberové bundy" a kožené, plastové alebo 
džínsové materiály nie sú povolené. 
 
Vlasy sa musia udržiavať upratané a extrémne účesy (napr. 
sochárstvo, svetlé farby farbené vlasmi) nie sú povolené.  
 
Make-up alebo lak na nechty by sa nemali nosiť. 

 
Študenti s prepichnutými ušami môžu nosiť v každom uchu jeden 
malý cvoček.  
 
Nosné cvočky a iné piercingy do tváre sa nesmú nosiť.  
 
Študenti môžu nosiť náramkové hodinky, ale iné šperky by sa 
nemali nosiť, okrem prípadov, keď to schválil riaditeľ.  
 
Inteligentné hodinky nie sú v škole povolené. 
 
PE súprava: 
 
Modré tričko akadémie 
 
Bežecké spodky/legíny akadémie 
 
Biele ponožky 
 
Školiteľov 
 
Na chladnejšie dni – fleece akadémie 

Všetci študenti by si mali do 

školy priniesť tašku. 

 

Všetci študenti by si mali do 

školy priniesť pero, ceruzku a 

pravítko. 



Učebné osnovy 
 
Kľúčová fáza 3 

 
V 7. a 8. ročníku každý študent študuje: 

Umenie, dizajnová technológia, dráma, angličtina, francúzština, geografia, história, IKT, matematika, 

hudba, telesná výchova, náboženské vedy a prírodné vedy. 

Jedna lekcia angličtiny týždenne je venovaná zrýchlenému čitateľovi v Centre vzdelávacích zdrojov. Všetci 

študenti sú testovaní, aby určili svoj vek na čítanie, a v prípade potreby môžu byť vybraní na intenzívny 

zásah do čítania s naším špecializovaným koordinátorom intervencie v oblasti gramotnosti. 

Niektorí študenti môžu tiež navštevovať hodiny angličtiny ako doplnkového jazyka a kľúčových zručností, ak 

je to potrebné pre ich špecifické potreby. 

V 9. ročníku každý študent študuje: 

Výpočtová technika, angličtina, geografia, dejepis, matematika, náboženské vedy a prírodné vedy. 

Študenti tiež študujú výber z nasledujúcich možností ochutnávok v 3D dizajne, umení, automobilových 

štúdiách, obchodných štúdiách, tanci, dráme, potravinárskej technológii, francúzštine, zdravotníctve a 

sociálnej starostlivosti, mediálnych štúdiách, hudbe, španielčine, športe a textile. 

Niektorí študenti môžu tiež navštevovať hodiny angličtiny ako doplnkového jazyka a kľúčových zručností, ak 

je to potrebné pre ich špecifické potreby. 

Pre všetkých študentov v ročníkoch 7-11 sa PSHE vyučuje prostredníctvom troch vzrušujúcich dní osobného 

rozvoja, ktoré sú vhodné pre ich ročníkovú skupinu. Študenti si užijú rôzne stretnutia založené na témach 

Osobná bezpečnosť, Zdravie, Vzťahy, Práca, Financie, Občianstvo a Komunita.  Študenti budú 

povzbudzovaní k výskumu a diskusii o témach. Stretnutia organizujú zamestnanci Akadémie, externí 

odborníci, ako sú polícia, školské sestry, trust primárnej starostlivosti a divadelné skupiny. Školu podporujú 

aj pouličné tímy, ktoré nám pomáhajú zvyšovať povedomie a riešiť online problémy (elektronická 

bezpečnosť) a sexuálne vykorisťovanie detí. 

Kľúčová fáza 4 
 
V 10. a 11. ročníku každý žiak študuje: 

Anglický jazyk, anglická literatúra alebo možnosť ESOL pre angličtinu pre nových prisťahovalcov do 

krajiny, matematika, telesná výchova, náboženské štúdie a buď kombinovaná veda alebo trojitá veda 

(biológia, chémia a fyzika.) 

Okrem toho sa študenti rozhodnú študovať až tri z nasledujúcich: 

3D dizajn, umenie, automobilové štúdiá, obchodné štúdie, výpočtová technika, dráma, francúzština, 

geografia, vlasy a krása, zdravie a sociálna starostlivosť, história, pohostinstvo a stravovanie, IKT, 

mediálne štúdie, hudba, divadelné umenie, šport a textil. 

Niektorí študenti môžu tiež navštevovať hodiny angličtiny ako doplnkového jazyka, kľúčových zručností a 

ASDAN, ak je to potrebné pre ich špecifické potreby. 



PSHE sa vyučuje prostredníctvom troch vzrušujúcich dní osobného rozvoja, ktoré sú vhodné pre ich 

ročníkovú skupinu. Študenti si užijú rôzne stretnutia založené na témach Osobná bezpečnosť, Zdravie, 

Vzťahy, Práca, Financie, Občianstvo a Komunita.  Študenti budú povzbudzovaní k výskumu a diskusii o 

témach. Stretnutia organizujú zamestnanci Akadémie, externí odborníci, ako sú polícia, školské sestry, trust 

primárnej starostlivosti a divadelné skupiny. Školu podporujú aj pouličné tímy, ktoré nám pomáhajú 

zvyšovať povedomie a riešiť online problémy (elektronická bezpečnosť) a sexuálne vykorisťovanie detí. 

Kľúčová fáza 5 
 
V 12. a 13. ročníku majú žiaci možnosť študovať celý rad predmetov z nasledujúcich kurzov úrovne 3: 

Aplikované vedy, biológia, obchodné štúdiá, chémia, anglická literatúra, zdravie a sociálna starostlivosť, 

história, IKT, právo, matematika, mediálne štúdiá, filozofia náboženstva, fyzika, psychológia, sociológia, 

šport a športové vedenie. 

Ponúkame tiež celý rad kurzov úrovne 1 a úrovne 2: 

Úroveň 2: Aplikácia prírodných vied, angličtiny, práva, matematiky, mediálnych štúdií a cestovania a 

cestovného ruchu. 

Úroveň 1: Funkčné zručnosti v anglickom jazyku, ESOL pre nových prisťahovalcov, Funkčné zručnosti v 

IKT, Funkčné zručnosti v matematike a Úvod do pohostinstva. 

Všetci študenti majú tiež možnosť zopakovať GCSE English a / alebo GCSE Mathematics, ak chcú/potrebujú 

zlepšiť svoj výsledok Y11. 

Všetci študenti majú pridelenú hodinu náboženskej výchovy aspoň raz týždenne a niektorí študenti môžu 

navštevovať hodiny angličtiny aj ako doplnkový jazyk, kľúčové zručnosti, občianstvo, krok do práce, 

pracovné skúsenosti, ak je to potrebné pre ich špecifické potreby. 

PSHE sa vyučuje prostredníctvom troch vzrušujúcich dní osobného rozvoja, ktoré sú vhodné pre ich 

ročníkovú skupinu. Študenti si užijú rôzne stretnutia založené na témach Osobná bezpečnosť, Zdravie, 

Vzťahy, Práca, Financie, Občianstvo a Komunita.  Študenti budú povzbudzovaní k výskumu a diskusii o 

témach. Stretnutia organizujú zamestnanci Akadémie, externí odborníci, ako sú polícia, školské sestry, trust 

primárnej starostlivosti a divadelné skupiny. Školu podporujú aj pouličné tímy, ktoré nám pomáhajú 

zvyšovať povedomie a riešiť online problémy. 

 

 

 

 



Domáca úloha 

Škola používa webovú stránku Satchel One na domáce úlohy vášho dieťaťa. Je to miesto, kde učitelia vášho 

dieťaťa zaznamenávajú a stanovujú domáce úlohy. 

Ak chcete získať prístup k Satchel One, musíte prejsť na webovú stránku Blue Coat 

Academy a kliknúť na odkazy na zamestnancov / študentov. Vyberte položku Rýchle 

odkazy pre študentov. 

 

Potom musíte kliknúť na Team Satchel. 

 

Ak sa chcete prihlásiť, musíte kliknúť na položku Prihlásiť sa pomocou služieb Office 365. Používateľské 

meno je školská e-mailová adresa dieťaťa a heslo je rovnaké, aké používa na prihlásenie do školských 

počítačov. 

 



Nezávislá štúdia  

Existuje mnoho webových lokalít, ktoré môže vaše dieťa použiť na urýchlenie svojho pokroku. Tu je niekoľko 

príkladov. 

Matematika 
 
Pre matematiku majú žiaci individuálne prihlasovacie údaje pre tieto webové stránky: 
 
https://vle.mathswatch.co.uk/vle/ 
 
https://play.ttrockstars.com/auth/school/student 
 
Na samostatnú prácu môžu použiť aj tieto možnosti: 
 
https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zqhs34j (matematika KS3) 
 
https://www.bbc.co.uk/bitesize/examspecs/z9p3mnb (matematika KS4) 
 
 www.mathsgenie.co.uk 

 
Veda 

Vedecké nezávislé študijné webové stránky: 
 
https://www.kerboodle.com/users/login (majú prihlasovacie údaje do kerboodle)  
 
https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zng4d2p (veda KS3) 
 
https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zp266yc (veda KS4)  
 

Angličtina 

www.learningvillage.net 

  

Naša škola má predplatné na používanie The Learning Village.  Je to pútavé, zábavné a pohlcujúce.  Je to 

viac ako tisíc lekcií a aktivít, ktorými študenti prechádzajú krok za krokom  a rozvíjajú svoj pravopis, 

výslovnosť, slovnú zásobu a rozširujú svoje špecifické vedomosti o predmete.  Študenti majú svoje vlastné 

prihlasovacie údaje a heslá, výsledky  sa zaznamenávajú a ceny sa udeľujú každé dva týždne pre tých, ktorí 

vynikajú.  

Študenti môžu používať webovú stránku The Learning Village v škole, doma pomocou notebooku alebo 

počítača alebo si môžu stiahnuť aplikáciu. 

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/


Odmeny a sankcie 

Študenti sú odmeňovaní bodmi z rôznych dôvodov: úspech, pokrok, dochádzka, správanie, úsilie, služba 

škole a služba širšej komunite. Tieto sú zaznamenané na Satchel One.  

  

Každý polrok naša škola organizuje odmeňovací výlet pre tých, ktorí majú 

vynikajúcu dochádzku a správanie. K dispozícii sú tiež semestrálne skupinové 

ocenenia, certifikáty, pohľadnice, pozitívne telefonáty domov a veľká oslava na 

konci každého roka s názvom Prize Evening, kde oslavujeme úspechy našich žiakov v každom z ich 

predmetov. 

 

  Angličtina ako ďalšie jazykové oddelenie (EAL) 

V našej škole máme oddelenie EAL, ktoré sa venuje podpore detí, pre ktoré angličtina nie je prvým jazykom.  

Katedra sa skladá z učiteľa EAL a pedagogických asistentov EAL, ktorí sú špecialistami  na prácu s deťmi 

EAL. Ponúkame ESOL set pre angličtinu v KS4 a KS5, jeden až jeden a malé skupinové intervenčné sedenia, 

ako aj  podporu asistenta učiteľa na hodinách.  Pracovníci nášho oddelenia hovoria poľsky, slovensky, 

maďarsky a urdsky  a sú vám k dispozícii na pomoc s prekladom počas stretnutí rodičov a telefonických 

hovorov.  

 

      



 

SATS: Povinné hodnotiace testy 

V 2. a 6. ročníku absolvujú všetci žiaci v Anglicku národné hodnotenia – známe ako SAT – v angličtine a 

matematike v letnom semestri. 

GCSE: 

 Všeobecné osvedčenie o stredoškolskom vzdelaní (GCSE) je kvalifikácia, ktorú zvyčajne absolvuje väčšina 

britských študentov na konci strednej školy. Zvyčajne to trvá dva roky a záverečné skúšky absolvujete na 

konci 11. ročníka. 

Po 11. ročníku majú študenti na výber, či budú študovať na úrovni A, NVQ alebo BTECkvalifikácii. Aby 

študenti mohli študovať úrovne A, musia na skúškach GCSE získať známky 5-9. 

Úrovne A (A Level): 

Úrovne A  sú kvalifikácie, ktoré ponúkajú školy a vysoké školy pre študentov vo veku od 16 do 19 rokov. 

Tieto kvalifikácie môžu viesť k univerzite, ďalšiemu štúdiu, odbornej príprave alebo práci. Známky, ktoré 

študenti dostávajú, sú A*-E, A* sú najvyššie. Univerzity ako Oxford alebo Cambridge vyžadujú najmenej tri 

stupne A* alebo A. Mnohé univerzity prijmú študentov so známkami A, B, C. Záleží na každej univerzite. Viac 

informácií o univerzitách nájdete na webovej stránke UCAS. UCAS - Univerzity a vysoké školy Prijímacia 

služba. 



www.ucas.com 

NVQ 

NVQ znamená národnú odbornú kvalifikáciu NVQ je pracovná kvalifikácia, ktorá uznáva zručnosti a 

vedomosti, ktoré človek potrebuje na vykonávanie práce. Sú k dispozícii vo viac ako 1 000 predmetoch od 

inštalatérskych prác až po kaderníctvo. 

BTEC 

BTEC je skratka pre Radu pre vzdelávanie v oblasti obchodu a technológií. BTEC sú špecializované 

pracovné kvalifikácie.  Kombinujú praktické učenie s obsahom predmetu a teórie. Existuje viac ako 2 000 

kvalifikácií BTEC v 16 sektoroch – sú k dispozícii od vstupnej úrovne až po odborné kvalifikácie na úrovni 7 

(ekvivalentné postgraduálnemu štúdiu). 

Známky používané na hodnotenie práce žiakov v kľúčovom stupni 3 a 4 v anglických 

školách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vstupná úroveň 3 

Vstupná úroveň 2 

Vstupná úroveň 1 

 
Funkčné zručnosti v angličtine, matematike a IKT, úroveň 1 a 2 v 12. a 13. Ročníku 

(Functional Skills in English, Maths, ICT). 

Pre tých študentov, ktorí zložia vstupné skúšky (vstup 2 alebo 3), škola ponúka skúšky z angličtiny s 
funkčnými zručnosťami, matematiky a IKT na dvoch úrovniach: úroveň 1 a úroveň 2. Kvalifikácie úrovne 2 sú 
rovnocenné so stupňami GCSE 3-4. 
Študenti môžu absolvovať skúšky v 12. alebo 13. ročníku. 
Viac informácií o: 
www.aqa.org.uk 

Pre študentov, ktorí ešte nie sú na 

úrovni GCSE, sa ich práca hodnotí 

pomocou stupnice vstupnej úrovne. 

Celé hodnotenie sa vykonáva 

pomocou stupnice GCSE 1-9, pričom 9 

je najvyššia známka. 

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


Trinity College London Jazyková kvalifikácia. 

Naša škola ponúka Trinity Qualifications v angličtine s názvom Integrated Skills in English pre tých 
študentov, ktorí nedávno prišli z iných krajín a nie sú pripravení absolvovať skúšky z angličtiny GCSE.  
Skúška sa skladá z dvoch častí, čítanie a písanie, hovorenie a počúvanie. Študenti sa pripravujú na skúšku v 
10. a 11. ročníku špecializovaným učiteľom. 
 
V závislosti od jazykových znalostí študentov ponúkame skúšky na 3 rôznych úrovniach: ISE Foundation 
(vstup 2), ISE I (vstup 3) a ISE II (úroveň 1).  
 

 
 
 
 

Domáce jazykové skúšky GCSE. 

Študenti môžu absolvovať skúšky GCSE aj vo svojom domácom jazyku. Aby to mohli urobiť, musia s istotou 
hovoriť, čítať a písať jazykom.  
 
Jazyky, ktoré ponúkame, sú: 
 
ArabskýbengálskyČínskyFrancúzskyGermanGermanGreekGujarati 
ItalianJapaneseHebrewPanjabiPersianPolishPortuguese       
      
RuštinaŠpanielčinaTurkishUrdu    
 

Viac informácií nájdete na: 

www.aqa.org.uk 

www.qualifications.pearson.com 

6th form  – 12. a 13. ročník 

Blue Coat Academy ponúka post-16 štúdium na našej 6. forme. Pre tých, ktorí sú v krajine noví alebo ešte 
nie sú pripravení nastúpiť na vysokú školu, môžeme ponúknuť kurzy úrovne 1, kde študenti študujú 
angličtinu (buď ESOL alebo funkčné zručnosti), matematiku, IKT, pohostinstvo a stravovanie a kurz 
životných zručností - pripravený na prácu. 
 
Cieľom skupiny úrovne 1 je vybudovať dôveru študentov, zapojiť ich do rôznych mimoškolských aktivít a 
pripraviť ich na ďalšie štúdium alebo prácu.  
 
Študenti sa riadia personalizovaným rozvrhom, učia sa, ako sa organizovať počas samostatného študijného 
času, zúčastňujú sa aj rôznych školských a komunitných podujatí. 
 

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


Community support - Podpora komunity v oblasti 
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