Docházka
Docházkový tým se skládá z odborníků, kteří jsou schopni nabídnout celou řadu podpory studentům
a jejich rodinám, včetně:




Odesílání doporučení do jiných agentur v rámci této oblasti.
Rodičovské programy, kde můžete sdílet své zkušenosti a učit se nové dovednosti s ostatními.
Pracovní kluby, ktere pomáhají rodičům s návratem do práce.

Docházkový tým provádí návštevy domů studentům, kteří chybí, a nabízí podporu při jejich návratu do
Akademie.
Pokud se obáváte něčeho co se týká docházky Vašeho dítěte, prosím kontaktujte Akademii na telefonním
čísle 0113 2127162, a člen týmu se Vám ozve s nabídkou podporných strategii pro Vás.
Pravidelná docházka je nezbytná pro mladé lidi k dosažení jejich maximálního potenciálu.
Cílem Akademie je 95% docházka, což je v souladu s vládním a celonárodním minimálně povoleným
standartem chybějící docházky.
Studenti by měli navštěvovat Akademii každý den a na čas (den v Akademii začíná v 8:30), aby bylo
zajištěno, že mají pravidelný režim, což podpoří jejich učení.
Pokud se Vaše dítě nemůže dostavit do Akademie, prosím kontaktujte Docházkovou kancelář před 8:15,
a to každý den, kdy Vaše dítě chybí. Vezměte však prosím na vědomí, že informování Akademie
neznamená, že tato absence bude omluvena. Absence může být povolena pouze dle svolení ředitele.
S docházkovou kanceláři se můžete spojit následovně:
Telefonicky: 0113 2127162
Email: attendance@tsla.org.uk
SMS: 07624 808 604

Čerpání dovolené během školního roku
Žádosti k čerpání dovolené během školního roku musí být podány předem a písemně. Formuláře s žádostí
o volno v průběhu školního semestru (vzhledem k výjímečným okolnostem) lze získat v docházkové
kanceláři nebo stáhnout níže.
Ředitel Akademie nemůže povolit volno během semestru, pokud se však nejedná o mimořádnou okolnost,
pro kterou musí být poskytnuto ověření. To znamená, že dovolená v semestru nebude povolena, a bude
zaznamenána jako nepovolená nepřítomnost.
Neoprávněná nepřítomnost (celkem 10 sezení nebo více) z důvodu čerpání dovolené během školního
období, bude mít za následek vystavení pokuty, která se udává za rodiče a za dítě. Hodnota pokuty je £60
pokud je uhrazena do 21 dnů. Nezaplacení pokuty do 21 dnů se projeví v jejim navýšení na £120 a
zplacení do dalších 7 dní. Celkové neuhrazení pokuty může vyústit v předání případu na Městský soud.

