
7 tipů, které vám pomohou 
s žádostí o místo ve škole  

V Cardiffu je mnoho skvělých škol, ale místa se rychle zaplňují. 
Zde je několik jednoduchých tipů, které vám pomohou s žádostí 
o místo ve škole. 



1. Objevujte a zjišťujte
Podívejte se na školy ve vaší oblasti. Navštivte jejich webové stránky, 
podívejte se na jejich prospekty a přečtěte si zprávy o inspekcích 
Estyn. Navštivte stránky: mylocalschool.gov.wales

Zeptejte se, zda je možné školu navštívit
To, že jste o škole slyšeli, ještě neznamená, že ji znáte. 
Podívejte se na webové stránky školy, přečtěte si o ní zprávy 
a zeptejte se, zda můžete školu navštívit.

Navštívili jsme šest 
škol, protože táta 
chtěl vidět jejich 
sportovní hřiště!

https://mylocalschool.gov.wales/


2. Poznejte svou oblast
Zjistěte si, které školy jsou ve vaší oblasti. Navštivte: cardiff.gov.uk/onlinemaps

V nejbližší škole nemáte zaručeno místo, ale i tak je dobré začít tím, že se na tuto školu 
podíváte. Některé školy jsou hodně oblíbené, takže kontrolujeme, zda lidé bydlí na adrese, 
kterou nám sdělí, a to až do data přijetí do školy.

http://www.cardiff.gov.uk/onlinemaps


3. Udělejte si seznam
Doufáme, že se dostanete 
do školy, které dáváte 
přednost na prvním místě, 
ale to často není možné. 
Každá škola může přijmout 
jen určitý maximální počet 
žáků.  Pečlivě přemýšlejte o 
pořadí každé školy, kterou 
si vyberete.

Nezapomeňte: místa ve 
školách se rychle naplňují, 
takže uveďte všechny 
školy, které jste si vybrali, 
abychom vám mohli 
nabídnout školu, kterou 
máte na seznamu co 
možná nejvýše. 

Je opravdu důležité sepsat 
seznam škol podle toho, 
kterým dáváte přednost, a 
to hned od začátku.

Udělala jsem 
seznam všech 
škol, které mi 

nejlépe vyhovují.



4. Řekněte nám všechno
Co nám neřeknete, to se nedozvíme. Chceme, aby vaše dítě získalo to nejlepší možné místo. Můžete 
tomu pomoci tím, že při podávání žádosti pošlete všechny příslušné podklady. 

Řekněte nám, zda vaše dítě:
 ● má v dané škole sourozence,
 ● má nějaké další vzdělávací potřeby, 
 ● má nějaké zdravotní nebo sociální potřeby, kvůli kterým musí jít do určité školy, a ne do jiné.

Dejte nám vědět, když se něco změní.



5. Požádejte včas
Žádosti musejí být podány do uzávěrky. 
Nejprve kontrolujeme žádosti, které 
obdržíme včas.  

60% škol v Cardiffu se zaplní v prvním 
kole. 

Neváhejte.
Pokud zmeškáte uzávěrku, zmeškáte 
první kolo. Pak budete muset stáhnout 
formulář a poslat ho. To trvá déle a je 
možné, že vám zatím unikne místo ve 
škole, kterou chcete. 

Požádali 
jsme hned 

první týden.



6. Podejte žádost online 
Navštivte stránky: cardiff.gov.uk/schooladmissions

Pokaždé, když nás kontaktujete, použijte pokud možno stejnou 
e-mailovou adresu.

Některé náboženské školy spravují svá vlastní školní místa, takže si ověřte 
na jejich webových stránkách, zda je třeba poslat žádost přímo jim.   

Nevíte si rady?
Pokud potřebujete pomoc, obraťte se na místní poradenské centrum:   
cardiff.gov.uk/hubs 

linku pomoci: 
02920 871071

nebo nám zavolejte na:   
02920 872087

https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Schools-and-learning/Schools/Applying-for-a-school-place/Pages/default.aspx
http://www.cardiff.gov.uk/hubs


7. Dejte nám vědět
Když dostanete nabídku na místo ve škole v Cardiffu, je nutné, 
abyste nám co nejdříve sdělili, zda toto místo chcete. Je 
možné, že nedostanete místo ve škole, kterou jste si vybrali 
jako první, ale zůstanete na jejím pořadníku.

Prosím řekněte nám, pokud nabízené místo nechcete, 
abychom je mohli nabídnout někomu jinému! 

 
 

Můžete se odvolat
Pokud jste nespokojeni, neboť 
vám bylo zamítnuto místo, 
můžete si podat odvolání: link

Skupina (komise) nezávislých 
a neplacených dobrovolných 
členů si vaše odvolání 
vyslechne a jejich rozhodnutí 
bude závazné.

Děkujeme 
Další informace naleznete 
na stránkách: 
cardiff.gov.uk/schooladmissions

Dostala jsem se do 
školy, kterou jsme si 
napsali jako druhou, 
a babička myslí, že 

je to ta nejlepší.

https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Schools-and-learning/Schools/Applying-for-a-school-place/Pages/default.aspx
https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Schools-and-learning/Schools/Applying-for-a-school-place/Appealing-a-decision-about-a-school-place/Pages/default.aspx

