
 

 

 

 

 

19 July 2020 

 

Vážení rodiče a pečovatelé, 

Pro každého to bylo neuvěřitelně náročné období, protože jsme společně procházeli omezeními a výzvami 

koronaviry. Vím, že jak personál, tak děti za tuto dobu ztratili členy rodiny a přátele, a chci, abyste věděli, 

že jako ředitel školy a jako škola uděláme vše, co bude v našich silách, abychom podpořili naše děti a jejich 

rodiny. 

Děkujeme vám, že jste s námi spolupracovali na tom, aby vaše děti chodily do dalšího vzdělávání. Drtivá 

většina našich dětí má přístup ke vzdělání, což jim pomůže, když se vrátíme do školy. Pro ty, kteří to nebyli 

schopni, prosím, nebojte se, budeme podporovat všechny naše děti, aby znovu získali ztracenou půdu 

S potěšením mohu říci, že nová budova nebyla virem zpožděna a nyní je v provozu a těšíme se, až se děti v 

září setkají. 

Vím, že někteří lidé budou mít obavy z návratu svých dětí do školy, což je zcela pochopitelné. Jako školu 

bereme virus velmi vážně a přijímáme opatření ke snížení rizika a získání všech dětí zpět do vzdělávání. 

Vládní názor je, že s mnohem nižším výskytem viru ve společnosti a obecně mírnými příznaky, které děti 

trpí, je riziko, že zůstanou mimo školu, větší než riziko do školy. Souhlasím s tím a těším se, až se děti vrátí. 

Usilovně pracujeme na tom, aby byla škola co nejbezpečnější. 

 

            Nechat covid mimo skolu  

 

1. Nesmíte navštívit školu bez 

předchozího objednání a pokud je to 

možné, použijte telefon nebo zoom atd. 

 

2. Pokud máte vy nebo někdo ve vaší 

bublině podpory některou z následujících 

možností 

A. Vysoká teplota (horečka) 

b. Změna nebo ztráta chuti nebo vůně 

C. Kašel 

Pak se musíte s vaší bublinou podpory 

izolovat a nechat si udělat test. Viz 

obrázek procesu:  

 

Snizovani trnasmise ve skole  

 

Od září vládní vedení je, že děti nemusí zůstat dva 

metry od sebe, místo toho by měly být 

uspořádány do skupin (bubliny). Změnili jsme 

rozvrh tak, abychom byli schopni udržet děti v 

„bublinách“; ve většině případů je to roční 

skupina. Na hlavní škole budeme ohromující přestávky, aby děti mohly během přestávek zůstat v bublinách. 

 

Vzhledem k jízdním řádům autobusů nezavrhujeme začátek a konec dne; Místo toho povzbuzujeme 

studenty, aby zůstali alespoň 2 metry od dětí, které nejsou v jejich bublině. 

 

Vzhledem k tomu, že zaměstnanci budou pracovat v různých ročních skupinách, budeme se snažit udržovat 

vzdálenost 2 m mezi dospělými a dětmi. 



 

 

 

 

Higiena 

Zvýšili jsme úklid po celé škole a poskytujeme utěrky, aby si děti a personál mohli otřít své stoly atd. Také 

poskytujeme ruční gel a žádáme děti a zaměstnance, aby pravidelně dezinfikovali ruce. 

 

Ucebni plan  

Kurikulum se v září vrátí do normálu, i když omezíme pohyb po škole. Pokud dojde ke změnám, vysvětlíme 

to dětem v září. 

 

Dusevny zdravi/blahobyt 

Klíčovou prioritou je podpora našich dětí duševním zdravím a duševní pohodou. Uznávám, že tentokrát 

bude mít děti jiné dopady. Z rozhovoru s dětmi a rodiči vím, že některé děti si uzamčení užívaly, zatímco 

většina to považovala za velmi obtížné. Doufám, že telefonní hovory pomohly dětem, aby se cítily 

propojeny se školou, a školili jsme všechny zaměstnance v připoutanosti a práci s traumatem. I nadále 

budeme mít mentorství a další podporu prostřednictvím programu Place to Be a Dare to Differ. 

 

 

Dohnat 

Je zřejmé, že to bude mít významný dopad na pokrok studentů, a to bude zvláště důležité pro 11. a 13. rok. 

Učitelé tvrdě pracovali, aby zavedli „plány obnovy“ na podporu studentů. V roce 11 také upouštíme 

možnost poskytnout více času pro angličtinu a matematiku. Společně zajistíme, aby děti dostaly výsledky, 

které si zaslouží, ale nebudeme mít čas ztrácet. Jakmile vláda uvolní více informací, budeme pokračovat v 

práci na tom, jakou další podporu můžeme poskytnout. 

 

Začátek období: 

Návrat do školy může být prvním kontaktem, který měli žáci mezi sebou za mnoho měsíců a pro mnoho 

studentů bude pravděpodobně náročný. Budou mít spoustu otázek a budou muset přizpůsobit školní život. 

S ohledem na to se v prvních dvou dnech soustředíme na blaho a očekávání. 

 

Budeme provozovat časově rozložený čas, abychom účinně udržovali sociální distancování a představili 

studentům jejich bublinám roční skupiny. Počáteční časy budou následující 

 

1 Zari 2nd Zari 

Rocnik 7 12/13 normalni zacatek 

 

Rocnik 7 8.30 prichod 

Rocnik 8 8.50-9 prichod  

Rocnik 9 9.20-9.30 prichod  

Rocnik 10 9.50-10 prichod 

Rocnik 11 10.20-10.30 prichod  

 

Je možné, že se věci změní od nynějška do září a já v srpnu vypíšu další informace. 

A konečně děkuji za podporu během tohoto období. Budeme-li v příštích několika měsících spolupracovat, 

budeme moci bezpečně dostat všechny naše děti zpět do školy a zajistit, že budou prospívat emočně i 

vzdělávacím způsobem. 

Zůstan te v bespeci 

 

Matt Tate 

Reditel skoly  


