
Vážení rodičia / opatrovatelia, 
 
Chceli by sme vás ubezpečiť, že študujeme vládne poradenstvo týkajúce sa niektorých 
žiakov, ktorí sa potenciálne môžu do školy vracať po 1. júni. Akékoľvek plánovanie, ktoré 
robíme, bude závisieť od toho, či môžeme zaistiť bezpečnosť. 
 
Našou prioritou je zabezpečiť, aby bolo všetko bezpečné pre žiakov, zamestnancov, rodičov 
a opatrovateľov. Máme jasnú povinnosť starať sa o našich žiakov a zamestnancov. Toto 
usmerní a podporí všetky naše úvahy o možnom návrate niektorých žiakov do školy. 
 
Vedúci tím vedúcich pracovníkov a guvernéri pripravujú rozsiahle plány a pravidelne sa 
stretávajú, aby preskúmali plánovanie. Budeme vás plne informovať o našom napredovaní, 
ale okrem iného sme sa zaoberali usporiadaním učebne, personálnym zabezpečením, 
rozloženými štartmi, bezpečnostným vybavením. 
 
Sme hrdí na našu živú, bezpečnú vzdelávaciu komunitu a zaistíme, aby ste boli neustále 
informovaní o vývoji, ktorý bude mať vplyv na vás a vašu rodinu. Buďte v bezpečí a chceli by 
sme sa vám poďakovať za vašu obrovskú podporu v tomto veľmi náročnom čase pre nás 
všetkých. 
 
Ako rodičia a opatrovatelia si musíte uvedomiť, že naša škola bude po návrate do školy 
vyzerať veľmi odlišne pre vaše dieťa. Vaše dieťa bude mať fázový návrat, inými slovami, 
určenú časť dňa, keď chodí do školy. Je to preto, že budeme mať zavedené sociálne 
dištančné opatrenia, ktoré obmedzia počet detí v triede. Zamestnanci budú mať na sebe 
bezpečnostné vybavenie a počas školského dňa budú rozložené prestávky na prestávky. 
 
Vedúci tím vedúcich pracovníkov a guvernéri neustále plánujú najlepšie spôsoby, ako zaistiť 
bezpečnosť žiakov, zamestnancov a rodičov / opatrovateľov, a budeme vás neustále 
informovať o našich podrobných plánovacích opatreniach. Momentálne navrhujeme fázový 
návrat 6. roku 1. júna 2020 a z dôvodu dodatočnej prípravy fázový návrat Recepcie a 1. rok v 
týždni začínajúcom 8. júna. Keď sa vaše dieťa vráti do školy, skontaktujeme sa s rodičmi a 
opatrovateľmi. 
 
Je skutočne dôležité, aby ste vy ako rodičia mali na výber, či chcete poslať svoje dieťa do 
školy alebo nie v súčasnej situácii. Nebudete pokutovaní, ak neposielate svoje dieťa do 
školy, ale uvedomujeme si, aké neuveriteľne ťažké rozhodnutie je pre vás urobiť. Mali by 
sme naozaj vedieť, či chcete poslať svoje dieťa do školy, a preto rodičia a opatrovatelia Y6 
budú vo štvrtok alebo piatok telefonovať s otázkou, čo máte v úmysle urobiť. 
 
Ceníme si vašu podporu v tejto chvíli, ale buďte si istí, že našou prioritou číslo jedna je 
všetko, čo robíme v bezpečí vášho dieťaťa, našich zamestnancov a vás ako rodičov / 
opatrovateľov. 
 
Dávajte pozor a zostaňte v bezpečí. 
 
Maria Grimmer 


