Pátek, 5. Června, 2020
Dopis všem rodičům – a speciálně rodičům žáků 10. ročníku
Drazí rodiče / pečovatelé
Důvodem tohoto dopisu je Vás co nejvíce informovat a seznámit s detaily školských opatření (risk
assessment) pro zaměstnance, studenty a rodiče v Merrill škole až se znovu otevře a to 15. Června, 2020. V
tuto chvíli očekáváme něco okolo 60 studentů z desátého ročníku a to v malých skupinkách, rozdělených do
čtyřech dnů v týdnu.
Prosíme, aby jste vzaly na vědomý, že naše opatření pro Merrill školu, mohou být velmi odlišná od ostatních
škol v Derby, protože máme odlišné omezení co se týče potřeb zaměstnanců školy. Zároveň naše plány se
upravý s ohledem na situaci Covidu -19 a jeho změn.
Od 15. Června, 2020 mohou pouze tito studenti začít navštěvovat školu
•
•
•

Studenti z rizikových rodin, kteří již školu navštěvují
Děti rodičů, kteří musí pracovat (critical workers) a jejiž děti, kteří v tuto chvíli do školy již
chodí.
Všichni dstudenti desátého ročníku (Year 10), ale pouze v určené dny pro jednotlivé třídy a to
mezi 10.15 ráno a 12.30 odpoledne:

Brunel – Pondělí

Nightingale- Úterý

Shackleton- Středa

Windsor - Čtvrtek

Desátý ročník, bude vyučován v programech – předmětech, Angličtiny, Matematiky a Přírodních věd.
Studenti, budou každý týden navštěvovat stejnou třídu pro všechny předměty a budou sedět u stejného
stolu. Vyučováni budou stejnými třemi učitely pro matematiku, Angličtinu a přírodní vědy. Ve třídě nebude
více jak deset studentů. Pouze tři třídy ročníku deset bude ve škole v ten samý den. V souladu s nařízením
vlády, celkově ve škole nebude více než třetina (30) žáků ročníku deset v jednom školním dnu.
Školní jídelna nebude přístupná pro desátý ročník v průběhu školy a obědy se vydávat nebudou ani se
nebude nic prodávat a to z důvodu, že žáci budou ve škole pouze na pár hodin. Studenti, kteří mají nárok na
obědy zdarma, budou dále dostávat školní kupóny. Situace se bude průběžně monitorovat a vyhodnocovat.
Studenti si mohou do školy přinést flašku s pitnou vodou.
Studenti desátého ročníku si musí přinést své školní pomůcky a penál. Tímto umožníme a zároveň
zabráníme, že studenti budou po někom používat školní pomůcky. Studenti, kteří si nepřinesou své osobní
školní pomůcky, škola jim je poskytne a zároveň je označí, takže pomůcky budou pouze pro tohoto
studenta.
Od 15. Června, všichni studenti, musí příjit oblečeni do školní uniformy, bílého trička, černých kalhot nebo
sukně a obuvy. Z důvodu praní, studenti nemusí mít na sobě školní sako a kravatu. Pokuď se vyskytnou
nějaké problémy, prosíme kontaktuje hlavní kancelář školy. Co se týče začátku školy v září, vše se uvidí
podle toho co vláda nařídí. Pociťujeme, že školní uniforma, pomůže studentům k návratu do ´´normálu´´ a
rychle jim umožní pocítit příslušnost ke škole a k jejím školních řádům. Jelikož studenti desátého ročníku
budou ve škole pouze jednou týdně, bude zde dostatek času na vyprání do dalšího týdne.

Studenti by si neměly přinést žádnou tašku.
Bezpečnost práce a plán
Chápeme, že všichni rodiče – opatrovníci mají obavy o návratu jejich dětí zpět do vyučování. Proto jsme
sestavily plán bezpečnosti práce a sepsaly jeho robustní plán pro návrat všech do školy. Následovaly jsme
veškeré dostupné rady a budeme pokračovat v adaptaci tohoto plánování v reakci na jakékoliv změny co se
týče ohledně zaměstnanců a studetů školy.
Nadále budeme pokračovat v péči o děti, jejiž rodiče musí pracovat (to se týká i těch v ročníku deset) a
rizikových děti aby mohly být ve škole po celý týden (Pondělí až Pátek) od 9 ráno do 3 odpoledne.
Abychom umožnily a dodržely sociální rozestup, začátek školního vyučování bude jiný než ten stávající.
Žádáme, aby ročník deset nechodil do školy před 10.05 ráno. Studenti musí použít stezku – cestu u kanálu
(vody – canal path), kde budou navigováni zaměstnancy školy do školní budovy, vchodem, kde je koridor
pro Angličtinu a hudební výchovu. Poté musí opustit školu před obědem v 12.30 v poledne.
Prosíme, aby jste nepodporovaly Vaše dítě jít do a ze školy ve skupince ostatních děti a rodičů. Důrazně
žádáme, aby studenti vcházeli do a z budovy školy jednotlivě. Vchod od cesty – kanálu (kde je voda) bude
otevřený od 10.05 ráno do 10.15 ráno pro flexibilní začátek vyučování. Studenti by se měly vyvarovat přijít
do školy před tímto stanoveným časem.
Rodiče by neměly přijít do školy v začátku vyučování a ani na jeho konci. Školní recepce bude pro rodiče
uzavřena. Jakékoli zprávy pro zaměstnance školy musí být komunikovány přes toto telefonní číslo: 01332
576777 nebo tento email schoolclosure@merrillacademy.derby.sch.uk
Ročník deset, bude pouze ve škole v určené dny a to mezi pondělkem a čtvrtkem. Pokud bude Vaše dítě
nemocné a nepůjde do školy oznamte to prosím škole obvyklou cestou jak jste to doposud dělávaly.
Nicméně, pokud pracujete a jste critical worker (zaměstnanec, který musí pracovat) a máte dítě v ročníku 7
až 10, tak si můžete zvolit dny, kdy do školy Vaše dítě pošlete. Pokud máte dítě v ročníku deset, musí přijít
do školy ve dny určené školou.
Co se stane, pokud dítě v desátem ročníku přijde do školy pozdě?
Pokud student desátého ročníku přijde pozdě a to po 10.30 ráno, musí jít přímo na recepci školy a
pamatovat na sociální rozestup. Musí použít gel na ruce, před vstupem do budovy školy a zaměstnanec
školy žáka odvede do jeho-její třídy.
Jaké bezpečnostní opatření školy zařídila?
Sociální rozestupy budou označeny v budově školy a v jednotlivých třídách.
Gel na ruce bude přístupný kdykoli pro zaměstnance a žáky školy. Každý zaměstnanec bude mít přístup ke
gelu a to v každé třídě a krabička s kapesníky pro okamžité použití, antibakterální sprej a jednorázové
ručníky na ruce. Určení zaměstnanci budou mít přístup k ochranným pomůckám (rukavice, masky a
zástěry). To bude používáno pro případ náhle zdravotnické pomoci a pro zaměstnance v jídelně. Všichni
studenti budou používat gel na ruce při a z odchodu - příchodu do školní budovy. Děti rodičů (key worker)
navíc budou používat sanetizér před a po jejich obědě. Všechny školní a třídní dveře budou otevřeny aby se
omezilo používání a sahání na kliky. Pro případ požáru toto bylo zohledněno. Zaměstnanec školy, bude mít
službu u záchodů pro studenty a připomene umývání rukou. Pro dodržení sociálního rozestupu na záchod
pujde vždy jen jeden student – jeden na záchod a jeden ven. Ročníku deset bude doporučeno jít na záchod
doma před příchodem do školy, aby zbytečně nezmeškaly tyto dvě vyučovací hodiny. Studenti a
zaměstnanci budou pravidelně upozorňovány na sociální rozestupy a to 2 metry. Sanetizér na ruce bude v

každé třídě. Všichni budou mít antibakterální ubrousky pro pravidelné čištění povrchů. Třídy budou
adektvátně ventilované. Před a po zapsání se ve škole, zaměstnanci a návštěvníci použijí gel na ruce.
Monitor na zapsaní a odepsání ze školy bude pravidelně čištěn. V obouch vstupech do školy, sociální
rozestupy – označení bude vyznačeno pro případnou frontu na čekání. Povrchy ve třídách budou pravidelně
umývány uklízečkami. Na konci každého dne škola bude pečlivě uklizena. Povrchy, které se velmi často v
škole používají budou pravidelně umývány antibakteriálními ubrousky nebo sprejem. Zaměříme se na
dobrou respirační hygienu… Catch it, Bin it, Kill it. (zadrž, vyhoď a zneškodni).
Vedoucí tříd a zaměstnanci pro ochranu dětí, budou kontinuálně komunikovat s jednotlivými rodiči dětí,
zda je vše doma v pořádku a zda mají dobrou podporu pro vyučování doma. Pro studenty ve škole, budeme
mít individuální podporu, pro ty, kteří to budou potřebovat. Ročník deset budou nadále dodržovat program
(pastoral programme), pro zdravý dětí až se vrátí do školy.
Co se stane pokud se někomu udělá ve škole špatně?
Pokud se někomu ve škole udělá špatně a bude mít kontinuální kašel, zvýšenou teplotu, zavolá se rodičům,
aby si pro své dítě přišly do školy a žák bude poslán domu. Rodičům bude doporučeno aby následovaly
COVID-19: nařízení pro domácnosti s pravděpodobným výskytem coronaviru. Pokud žák bude čekat na
příchod rodičů, bude to v místnosti, kde bude izolováno s dospělým dozorem. Ochranné prostředky budou
použity každým zaměstnancem školy, který se bude o dítě starat až budou čekat na rodiče, pokud 2metry
odstup nebude možný dodržet. V případě naléhavé události, zavoláme 999, pokud dítě bude závažně
nemocné, zraněné nebo bude ohroženo jeho – její život. V této situaci se školám doporučuje, že nemají –
nesmí navštívit praktického lékaře, lékárnu, urgentní péči ani nemocnici.
Co se stane, pokud se potvrdí případ coronaviru ve škole?
My, jako škola budeme následovat jakékoli nařízení v době této situace, které vydalo školský a zdravotnický
odbor v Anglii.
Další a více informací jednotlivým studentům desátého ročníku bude brzy posláno poštou. Vaše podpora a
vděčnost za namáhavou práci všech mých zaměstnanců v této těžké době je velmi ceněna.
Zůstaňte v bezpečí a opatrujte se.
S úctou

Ms J Harlow
Ředitelka školy

