
 
Vážení rodičia a opatrovatelia 
 
 
Plány na „znovuotvorenie“ školy pre študentov 10. a 12. ročníka 
  
Vo štvrtok 28. mája predseda vlády oznámil, že stredné školy by sa mali „otvárať“ na 10. a 
12. rok a mali by im poskytnúť určité osobné doplňujúce informácie, ktoré im pomôžu pri 
učení sa z domu. Toto sme očakávali a už niekoľko týždňov usilovne pracujeme na tom, aby 
sme držali krok s vládnymi usmerneniami a informáciami. Veľmi úzko sme spolupracovali aj s 
mestskou radou mesta Wolverhampton, aby sme čo najbezpečnejšie vypracovali plán, ktorý 
študentov v určitej forme privíta. 
Po starostlivom zvážení a plánovaní sme sa rozhodli, že najskorší dátum Colton Hills 
Community School bude otvorený do 10. a 12. roka, tj 22. júna. V rámci prípravy na to by 
sme však chceli pozvať každého študenta na jednoúčelové individuálne podporné stretnutie 
s ich tútorom týždeň predtým, t. J. Týždeň začínajúci 15. júna. 
Toto stretnutie nebude trvať dlhšie ako hodinu a bude sa starostlivo usporiadať na základe 
menovania. Na tomto stretnutí bude mať váš syn / dcéra príležitosť diskutovať o svojom 
pokroku v našom online učebnom pláne od uzamknutia, ale tiež sa podeliť o svoje obavy a 
hľadať riešenia v súvislosti s prekážkami, ktoré môžu mať pri učení sa z domu. Budú mať k 
dispozícii aj niekoľko užitočných zdrojov a vybavenia, ktoré im môžu vziať. Dúfam, že keď sa 
ich skúšky začnú za menej ako rok, budete tým povzbudení. 
 
Keď sa škola otvorí skupinám študentov od 22. júna, všetky hodiny budú zahŕňať komplexný 
súbor opatrení na oddeľovanie od spoločnosti, ktoré používajú iné odvetvia, napríklad 
supermarkety, kde je možné udržiavať systém hromadnej dopravy vo vzdialenosti 2 m, aby 
sa zmierňovali riziká. Všetky postupy týkajúce sa činnosti v triede sa tiež budú riadiť pokynmi 
týkajúcimi sa udržiavania samostatných „bublín“, odstránenia spoločného používania 
vybavenia a zdôrazňovania dobrej hygieny za každých okolností, sú tiež základom nášho 
plánovania. Školský deň sa začne  neskôr a končí skôr, ako je obvyklé, aby študenti, ktorí 
potrebujú používať verejnú dopravu, mohli cestovať s menším rizikom. Poskytol som odkaz 
na dopravné poradenstvo uverejnené vládou minulý týždeň. 
 
Chcel by som zdôrazniť, že toto je stále návrh plánu. Máme povinnosť starať sa o našich 
študentov a zamestnancov a ich bezpečnosť je prvou prioritou pri každom rozhodovaní. Aj 
keď nie je možné kedykoľvek úplne eliminovať všetky riziká, škola Colton Hills nebude 
otvorená, ak veríme, že by bola ohrozená bezpečnosť ktoréhokoľvek člena našej komunity. 
   
Bezkontaktné kontroly teploty pre každého člena komunity, ktorý prichádza do budovy školy 
a osobného ochranného odevu (OOP), nie sú niečo, o čom sme sa rozhodli v tomto štádiu. 
Zamestnanci aj študenti však budú môcť nosiť vhodnú masku / rukavice, ak si to želajú, a 
členom personálu, ktorí môžu potrebovať starostlivosť o študenta, sa poskytne OOP. 
 
Tento týždeň dostanú naše hodnotenia rizika od tímu pre hodnotenie rizík mestskej rady 
rozsiahle kontroly zabezpečenia kvality. Ak sa znovu otvoríme, budeme podľa potreby 
monitorovať a prehodnocovať svoje plány a ak nebudeme mať pocit, že je to bezpečné, 
školu zatvoríme. 



 
 V priebehu tohto a budúceho týždňa bude škola kontaktovať rodičov z 10. a 12. ročnika s 
cieľom zistiť očakávané počty, ale tiež poskytnúť rady, ubezpečenie a podporu v súvislosti s 
obavami týkajúcimi sa návratu dieťaťa do školy. 
  
 
Plány na september 2020 
 
Aj keď tvrdo pracujeme na tom, aby sme počas blokovania udržali naše akademické osnovy 
a pastoračnú podporu, usilovne sme pracovali aj na tom, aby sme zaistili, že Colton Hills 
bude aj naďalej hľadieť do budúcnosti, aby sme sa ubezpečili, že stavia na svojom úspechu v 
posledných rokoch a realizuje svoje ambície byť vynikajúcou školou pre svoju komunitu. 
 
Nasledujúci list vám poskytne príchuť týchto zmien a ďalšie podrobnosti budú nasledovať v 
priebehu nasledujúcich týždňov. 
 
 
Zostaňte v bezpečí a buďte opatrní. 
 
 
Alberto Otero, 
riaditeľ 
 

 

 
 

 
 
 
Vládne poradenstvo o bezpečnom používaní verejnej dopravy 
Government advice on safe use of public transport 
https://extranet.dft.gov.uk/safer-transport-campaign/schools/ 


