
Širšia škola sa otvára od pondelka 8. marca 

 

Vážený rodič / opatrovateľka, 

Dúfam, že vy a vaša rodina ste v tejto chvíli v bezpečí. 

Vláda oznámila, že školy v celej našej krajine sa budú otvárať pre všetkých študentov od pondelka 8. 

marca 2021. Pokračujeme v aktualizácii ďalších usmernení týkajúcich sa tohto širšieho otvorenia a 

teraz sme s vami v zdieľaní našich plánov privítania našich študentov naspäť do školy. 

Opatrenia na testovanie COVID-19 a začiatok funkčného obdobia sú tieto: 

Budeme pokračovať v práci na zaistení maximálnej bezpečnosti Colton Hills. Možno ste počuli, že 

testovanie osôb bez príznakov koronavírusu bude prebiehať na všetkých školách a vysokých školách v 

krajine pomocou nových, rýchlejších testov COVID-19 známych ako „testy laterálneho prietoku“. Spolu s 

ďalšími ochrannými opatreniami, ktoré prijímame, pomôžu tieto testy personálu a študentom bezpečne 

zostať v škole. 

Až jedna tretina ľudí, ktorí majú koronavírus, nemá žiadne príznaky. Testovaním pomôžeme zastaviť 

šírenie vírusu a pomôžeme udržať našu školu otvorenú čo najbezpečnejšie. Dôrazne by som vyzvala 

všetkých, ktorí sa vracajú do školy, aby sa toho zúčastnili. 

S testovaním začneme od pondelka 8. marca. Od študentov sa vyžaduje, aby boli testovaní trikrát, aby 

sme si boli istí, že sú bez príznakov. Študenti potom dostanú dvakrát za týždeň súpravy na vykonávanie 

testov doma. Prečítajte si naše video s ďalšími informáciami o fungovaní procesu testovania Here. Na 

podporu sociálneho dištancovania požadujeme, aby rodičia alebo opatrovatelia nesprevádzali 

študentov na účely tohto testu na miesto školy..  

Poznámka - Študenti, ktorí boli súčasťou nášho prebiehajúceho vzdelávania z dôvodu, že sú dieťaťom 

kľúčového pracovníka alebo boli identifikovaní ako zraniteľní, budú v týchto testovacích dňoch stále v 

škole. Budú testovaní spolu so svojou ročnou skupinou a potom sa ako obvykle vrátia k učeniu pod 

dohľadom.  

Testovanie bude ponúkané bezplatne a všetci študenti, ktorí majú súhlas, sa zúčastnia našej stránky na 

testovanie počas ich ročného skupinového slotu, ako je uvedené nižšie 

 

10., 11., 12. a 13. rok 

Pondelok 8. marca: Testovací deň  

1. Študenti prichádzajú do školy v stanovenom čase. Je veľmi dôležité, aby sa študenti 

presviedčali o preskúšaní a aby bol formulár online súhlasu vyplnený vopred (HERE) 

2. Mali by prísť do školy v plnej školskej uniforme.  

https://youtu.be/3n1S75-T0KA
https://www.coltonhills.co.uk/lateral-flow-consent


3. Vstúpia na miesto s zakrytím tváre (pokiaľ nemajú preukaz na výnimku) a budú vedení do 

testovacej oblasti, kde vykonajú vlastný test podľa pokynov nášho kvalifikovaného tímu. 

4. Po dokončení testu opustia miesto školy a vrátia sa domov. Spoločensky sa dištancujú od 

všetkých zamestnancov a študentov počas svojho pobytu na mieste a žiadame, aby sa 

spoločensky dištancovali od ostatných, ktorí nie sú vo svojich domácich bublinách, na ceste do a 

zo školy.  

5.  Oznámenie o výsledku testu bude odoslané textovou správou, zvyčajne do 30 minút od 

vykonania testu.   

6. Výučba tvárou v tvár sa potom začne v škole v utorok 9. marca po negatívnom výsledku.  

Date Monday 8th March 

Test day 1: 

Testing only  

No face-to-face teaching  

Tuesday 9th March: 

Begin face-to-face 

teaching 

Thursday 11th March 

Test day 2 

Monday 15th March 

Test day 3 

Home test kits distributed to 

students 

 

Year 13 Test 1  

Arrive 14.00 

Start school 8.30 Test 2 

14.15 

Test 3 

14.15 

Year 12 Test 1 

Arrive 12.30  

Start school 8.30 Test 3 

13.30 

Test 3 

13..30 

Year 11 Test 1 

Curie Arrive 10.30 

Kahlo Arrive 11.00 

Tull Arrive 11.30 

Turing Arrive 12.00 

 

Start school 8.30 Test 2 

S Band 10.50 

C.Band 11.50 

 

Test 3 

S Band10.50 

C.Band 11.50 

 

Year 10 Test 1 

Curie Arrive 8.30 

Kahlo Arrive 9.00 

Tull Arrive 9.30 

Turing Arrive 10.00 

Start school 8.30 Test 2 

S Band 8.30  

C Band 9.30  

 

Test 3 

S Band 8.30  

C Band 9.30  

 

 

 

7., 8. a 9. rok  

8. pondelok - Nezávislé Diaľkové Vzdelávanie 

Testovací deň - utorok 9. marca 

1. Študenti majú prísť do školy v stanovenom čase. Je veľmi dôležité, aby sa študenti presviedčali o 

preskúšaní a aby bol formulár online súhlasu vyplnený vopred (HERE) 

2. Mali by prísť v plnej školskej uniforme.  

https://www.coltonhills.co.uk/lateral-flow-consent


3. Vstúpia na miesto s tvárovou pokrývkou (pokiaľ nemajú kartu výnimky) a budú vedení do testovacej 

oblasti, kde vykonajú vlastný test podľa pokynov nášho kvalifikovaného tímu. 

4. Po dokončení testu opustia miesto školy a vrátia sa domov. Spoločensky sa dištancujú od všetkých 

zamestnancov a študentov počas svojho pobytu na mieste a žiadame, aby sa spoločensky dištancovali 

od ostatných, ktorí nie sú vo svojich domácich bublinách, na ceste do a zo školy. 

5. Oznámenie o výsledku testu bude odoslané e-mailom, zvyčajne do 30 minút od vykonania testu. 

6. Po negatívnych výsledkoch sa v škole začne v stredu 10. marca výučba tvárou v tvár. 

Date Monday 8th March 

  

Tuesday 9th March: 

Test day 1: 

Testing only no face 

to face teaching 

Wednesday 10th 

March 

Begin face to face 

teaching 

Friday 12th March 

Test day 2 

Tuesday 16th March 

Test day 3 

Home test kits 

distributed to 

students 

Year 

9 

Independent Remote 

Learning 

Test 1 

Curie Arrive 10.30 

Kahlo Arrive 11.00 

Tull Arrive 11.30 

Turing Arrive 12.00 

 

Start school 8.30 Test 2 

S Band 10.50 

C.Band 11.50 

 

Test 3 

S Band 10.50 

C.Band 11.50 

 

Year 

8 

Independent Remote 

Learning 

Test 1 

Curie Arrive 8.30 

Kahlo Arrive 9.00 

Tull Arrive 9.30 

Turing Arrive 10.00 

Start school 8.30 Test 2 

S Band 8.30 

C.Band  9.30 

 

Test 3 

S Band 8.30 

C.Band 9.30 

 

Year 

7 

Independent Remote 

Learning 

Test 1 

Curie Arrive 13.30 

Kahlo Arrive 14.00 

Tull Arrive 14.30 

Turing Arrive 15.00 

 

Start school 8.30 Test 2 

S Band 13.30 

C.Band  14.10 

 

Test 3 

S Band 13.30 

C.Band  14.10 

 

 

Návrat do školského dňa - pripravený začať sa učiť 

Študenti majú navštevovať školu najneskôr do 8:20 (web je otvorený o 8:00), pripravení na rýchly 

začiatok v 8:30 po návrate do vyučovacieho dňa, oblečení v perfektnej školskej uniforme, so sebou tašku 

a kompletné vybavenie. a zakrytie tváre. Ak potrebujete akúkoľvek podporu, obráťte sa na svojho 

vedúceho kancelárie. 

Študenti budú aj naďalej využívať svoje ročné vstupy. Obedy a koniec školského dňa budú naďalej 

rozložené, aby sa zastavilo miešanie bublín a maximalizovala bezpečnosť všetkých. 



Pokrývky tváre 

Od všetkých študentov sa bude očakávať, že budú mať na tvári zakrytie tváre, keď sa nachádzajú vo 

vnútorných priestoroch školy, ktorá teraz zahŕňa aj učebne, kde sa nedokážu spoločensky dištancovať 

od ostatných. Preto by študenti mali mať na našej škole masku na všetkých hodinách (pokiaľ nie sú 

tanečné alebo PE) a počas pohybu po budove, pokiaľ nie sú vyňatí, v takom prípade musia mať neustále 

nasadené šnúrky. Podporujte nás, aby sme zaistili bezpečnosť zamestnancov, študentov a vás a vašej 

rodiny zabezpečením toho, že vaše dieťa bude mať so sebou masku každý deň.. 

Uniforma očakávanie 

Ďakujeme veľkej väčšine rodičov a študentov, ktorí sa riadia a dodržiavajú naše jednotné zásady. 

Vyskytli sa však prípady nesprávnej uniformy. Pri tejto príležitosti by som vám chcel pripomenúť 

očakávania našej školskej uniformy. Cele pravidla vrátane obrázkov nájdete na webových stránkach 

školy (HERE), ale v súhrne sú to: 

- - Čierne nohavice - Inteligentná dĺžka členku (Žiadne rifle, legíny, úzke nohavice) 

- - Čierna sukňa po kolená 

- - Biela školská košeľa 

- - Školská kravata 

- - Čierny sako s tromi vreckami a vyšívaným školským znakom. 

- - Čierny sveter s výstrihom do V nosený so školským sakom (žiadne mikiny alebo riflové    

bundy vrátane dní, keď máte PE) 

- - Čierne topánky (bez tenisiek, lodičiek alebo čižiem). 

- - Šperky (iba malý pár obyčajných cvočkov v dolnom laloku) 

- -Maska na tvár 

 

Rozumiem, že v tejto dobe neistoty môžu existovať nejaké ďalšie otázky, preto som pripojil niektoré 

často kladené otázky, aby som poskytol ďalšiu podporu.   

Veľmi sa tešíme, až vaše dieťa privítame späť do školy. Ráda by som sa pri tejto príležitosti poďakovala 

všetkým za podporu, ktorú ste poskytli doma, aby ste zaistili úspešnosť nášho programu diaľkového 

vzdelávania. Ďakujeme tiež za vašu trvalú podporu, ktorá nám pomáha udržiavať našu komunitu v 

maximálnej možnej miere. Teším sa na stretnutie s vami veľmi skoro.  

 

S pozdravom 

 

Andrea Stephens 

 

 

 

https://2e418d35-12e2-48e3-8620-95d5605cfe0f.filesusr.com/ugd/565328_cff62373711345f2a488f9fc4a9db04b.pdf


FAQs 

Čo ak je test absolvovaný v škole pozitívny?  

Kontaktujeme rodiča alebo opatrovateľa, aby sme prediskutovali dohody týkajúce sa vášho dieťaťa a 

členov vašej domácej bubliny, ktorí sa musia izolovať na 10 dní. Práca bude potom zabezpečovaná na 

diaľku prostredníctvom TÍMOV, aj keď je nepravdepodobné, že by išlo o živé vyučovanie, keď sa 

študenti vrátia do školy. 

Čo sa stane, ak je test absolvovaný v škole negatívny?  

Ak je výsledok testu negatívny, potom bude vaše dieťa vítané v školskej dochádzke od jeho návratu do 

učebného dňa.  

Čo ak bude mať blízky kontakt v škole pozitívny výsledok?  

Aby sme sa vyhli tomuto scenáru, k testovaniu uskutočňujeme prístup zameraný na bezpečnosť. Ak bude 

blízky kontakt v škole pozitívny, bude sa musieť izolovať aj 10 dní. Budú zavedené opatrenia na 

zmiernenie toho, aby študenti prichádzali do úzkeho kontaktu s ostatnými študentmi a zamestnancami. 

Žiadame vás, aby ste dieťaťu poradili, aby zabezpečilo, že sa tak nestane počas jeho cesty do školy a 

zo školy na testovanie.  

Čo ak sa u mňa objavia príznaky? 

Tento testovací program v škole je určený pre ľudí bez príznakov. Ak sa u vás prejavia príznaky 

kedykoľvek (napríklad vysoká teplota; nový nepretržitý kašeľ; strata alebo zmena čuchu alebo chuti), 

musíte sa okamžite izolovať a objednať si test na čísle 119 alebo na návšteve 

https://www.gov.uk/get-coronavirus-test.  

Diaľkové učenie  

Aby sme sa mohli plne pripraviť na širšie otvorenie našej školy, bude diaľkové vzdelávanie pokračovať 

pre tých študentov, ktorí čakajú na svoj návrat, do stredy 10. marca. S cieľom podporiť nás pri testovaní 

a našich prípravách sa nahrajú práce, ale po piatku 5. marca nebudú prebiehať živé lekcie.  

V deň testovania skupiny každý rok bude poskytovaná práca, ale bude do veľkej miery vykonaná 

revízia zameraná na prípravu študentov na hodnotenie tried po návrate. Bezpečnostné inštruktáže, ktoré 

budú obsahovať podrobnosti o postupoch testovania v škole, budú prebiehať na diaľku u všetkých 

študentov pred návratom počas ich formálneho obdobia. 

https://www.gov.uk/get-coronavirus-test

