
 
 
 
Vážení rodičia a opatrovatelia 
 
Plány na opätovné otvorenie škôl 
  
Dúfam, že sa všetci dobre udržiavate a staráte sa navzajom o seba! 
  
Som hrdý na to, že komunitná škola v Colton Hills bola otvorená takmer každý deň od 
oznámenia o zablokovaní pre kľúčové osoby a zraniteľné deti, a to aj počas prázdnin. Opäť 
sme otvorení tento týždeň, s výnimkou včerajších sviatkov, a chcel by som sa poďakovať 
všetkým v škole, ktorí za posledné dva mesiace tak usilovne pracovali, aby to bolo možné. 
 
Chcel by som sa tiež poďakovať za vašu odolnosť počas týchto testovacích období a tiež tým 
rodinám, ktoré mali učiteľov vo svojich myšlienkach počas potlesku pri tlieskaní za NHS 
minulý štvrtok. Ako prejav uznania a ocenenia vášho úsilia pripojím list od polície West 
Midlands a mestskej rady. 
 
Opätovné otvorenie pre študentov 10. a 12. ročníka 
 
10. mája predseda vlády oznámil, že je ambíciou vlády „znovuotvoriť“ školy pre určité ročné 
skupiny od 1. júna 2020. A v nedeľu potvrdil, že pre študentov 10. a 12. ročníka sa to začne 
15. júna. 
Minulý týždeň som sa s Vami podelil s listom mestského zastupiteľstva vo Wolverhamptonu, 
v ktorom sa uvádza spoločný prístup v meste k rozširovaniu poskytovania vzdelávania ďalším 
žiakom od júna. Kópiu nájdete na našej webovej stránke, a preto je naším zámerom začať s 
osobným zabezpečovaním študentov 10. a 12. ročníka od 15. júna. 
Presné podrobnosti o tom, ako bude toto ustanovenie vyzerať, budú v liste z budúceho 
týždňa, avšak naša povinnosť starostlivosti o našich študentov, zamestnancov a ich 
bezpečnosť je prvoradá a pri všetkých rozhodnutiach bude najvyššou prioritou. Hoci riziko 
nemožno úplne vylúčiť z akejkoľvek udalosti, škola Colton Hills nebude otvorená, ak veríme, 
že by bola ohrozená bezpečnosť ktoréhokoľvek člena našej komunity. 
Na tento účel sa s vami vopred zdieľa dokumentácia, ako sú hodnotenia rizika a aktualizácie 
existujúcich politík, ktoré dopĺňajú naše plány na opätovné otvorenie a umiestnia sa na našu 
webovú stránku. Naše plány tiež dostanú rozsiahle kontroly zabezpečenia kvality od tímu 
pre posudzovanie rizík miestneho úradu predtým, ako sa znovu otvoríme. 
  
Vláda, ktorá prijme konečné rozhodnutie 28. mája (štvrtok) o tom, či sa stredné školy 
skutočne môžu „znovu otvoriť“ od 15. júna, bude akýkoľvek plán opätovného otvorenia 
závisieť od tohto oznámenia. Odteraz budú naďalej skúmať vedecké informácie a počúvať 
názory odborov riaditeľov škôl, učiteľských zväzov a iných odborov a organizácií. 
 
Ostatné ročné skupiny 
 
 Správa, že ročníky 7, 8 a 9 sa v lete pravdepodobne nevrátia do školy, bude pre mnohých z 
Vás, rovnako ako u nás, sklamaním. Prepuknutie choroby Covid 19 a jej potlačenie je však 



záležitosťou verejného zdravia, a preto sa všetky rady musia brať vážne. Nedávne udalosti sa 
dôrazne zamerali na to, aké dôležité sú školy pre mladých ľudí z hľadiska ich fyzického 
zdravia, osobného rozvoja a pohody. Z tohto dôvodu a vzhľadom na to, ako dlho bola škola 
zatvorená, náš širší pastoračný tím minulý týždeň zintenzívnil komunikáciu s rodinami, aby 
sa ubezpečil, že všetci sú v bezpečí, dobre a stále sa zapájajú do učenia. Zahŕňalo to niekoľko 
skúšobných príkladov tútorov, ktorí prichádzajú do styku so svojimi formami pomocou 
živého alebo nahraného videa, ktoré si študenti a tútori užívali. Spätná väzba, ktorá sa 
doteraz dostala, bola pozitívna, takže v budúcnosti sa budeme snažiť pokračovať a ďalej 
stavať na nej, pokiaľ to bude možné. Nikdy predtým nemali rodičia toľko zodpovednosti za 
úlohu, ktorú zohrávajú pri zabezpečení úspechu školy pre svoje deti, ako to robia teraz. Vždy 
ma povzbudzujú príbehy, ktoré počúvam o rodičoch a žiakoch, ktorí s nami spolupracujú a 
sú schopní vidieť svetlo na konci tunela, ktorý je niekedy príliš dlhý a temný na premýšľanie. 
Takže ešte raz Vam dame vediet, že sme tu, aby sme Vás podporili. Zavolajte nam, ale ak 
chcete, nezabudnite, že náš webinár poskytuje škálu podpory pri učení sa doma pod 
odkazom Rodičia a zaisťuje rady a zdroje pod odkazom O nás.  
 
Dúfam, že tento list je pre Vás informatívny a užitočný. 
 
 
 
Užite si prázdniny 
 
Do budúceho týždňa. 
 
Alberto Otero, 
 
Riaditeľ 
 

 

 
 

                              


