5. január 2021
Ref: 00062
ŠKOLSKÉ OPATRENIA POČAS NÁRODNÉHO LOCKDOWNU
Drahý rodič/opatovník,

Na pokyn premiéra vlády, ktorý minulú noc vyhlásil, že ďalšie obmedzenia v snahe zamedziť
šíreniu korona vírusu (COVID-19) prídu do platnosti od polnoci 4. januára 2021, Vás chcem
informovať o opatreniach, ktoré sme zaviedli v škole s platnosťou od zajtra.
Škola bude otvorená pre deti kritických pracovníkov, ako aj pre zraniteľné deti; podľa definície
nachádzajúcej
sa
na
tejto
webstránke:
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-maintaining-educationalprovision/guidance-for-schools-colleges-and-local-authorities-on-maintaining-educationalprovision
Ak Vaše dieťa spadá do danej kategórie, budeme Vás priamo kontaktovať. Ak si myslíte,
že sa Vaše podmienky zmenili, a že máte nárok, na to, aby dieťa šlo do školy, kontaktuje nás
na: admin@stchads.derby.sch.uk Je dôležité, aby sme Vám pripmenuli, že sme schopní
ponúknuť iba obmedzený počet miest v škole na to, aby boli dodržané bezpečnostné
opatrenia, a tým sa prispelo k zamedzeniu šírenia infekcie vo Vašj oblasti.

Opatrenia týkajúce sa domáceho učenia
Je dôležité, aby deti pokračovali v domácom vzdelávaní a vypracovávali úlohy zadané pani
učiteľkou.
Rozumieme, že rodinné podmienky na zabezpečenie učebných materiálov pre Vaše deti sú v
každej rodine iné, a zodpovednosť za pomoc pri domácom vzdelávaní môže byť pre rodiny
náročný. Je ale podstatné, aby deti nevyšli zo vzdelávacieho procesu, aj napriek tomu, že
nechodia do školy. Poskytovaním výučby online by sme chceli zabezpečiť, aby deťom
nechýbalo vzdelanie.
Škola zabezepčila prístup k vzdelávacím materiálom online cez Class Dojo. Tieto opatrenia
zaistia, že deti budú mať prístup k výučbe počas lockdownu. Podrobnejšie detaily ohľadom
výučby online dostanete v ďalšom liste.

LOVE God

LOVE Neighbour

LOVE Self

ST. CHAD’S CofE NURSERY & INFANT SCHOOL
Gordon Road, Derby DE23 6WR
Tele: 01332 345997
E-mail: admin@stchads.derby.sch.uk
Headteacher: Ms. K Leach

Vieme, že toto je veľmi znepokojujúca doba pre každého, preto by sme chceli poskytnúť
pomoc Vášmu dieťaťu, ako najlepšie vieme. Ak máte nejaké obavy, ktoré by ste cheli
prediskutovať so školou, kontaktujte prosím kanceláriu školy na 01332 345997. Chceme Vám
oznámiť, že kancelária školy bude od zajtra otvorená iba v čase medzi 8:30-12:00.
Budeme Vás informovať o zmenách a aktualitách ohľadom lokálnych obmedzení a ich dopadu
na školu.
V prípade akýchkoľvek otázok, nás prosím kontaktuje na mealovej adrese:
admin@stchads.derby.sch.uk
Buďte v bezpečí a ostaňte zdraví.
S úctou

Ms. K Leach
Riaditeľka školy
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