7 ledna 2021
Drazí rodiče a opatrovníci,
Leden 2021 rodiče a opatrovníci – aktualizace
Doufáme, že jste v těchto obtížných dobách v pořádku a v bezpečí. Na základě nového lockdown –
zavření a nových nařízení z DfE, Vám oznamuji některé nové věci, které se změnily od začátku
tohoto nového školního roku.
Vzdělání na dálku
Během tohoto lockdown – uzavření, poskytujeme vzdělání na dálku pro naše mladé studenty a
zároveň zůstáváme otevřeni pro děti, jejichž rodiče musí chodit do práce a děti, které jsou
´´zranitelné´´
Jako Akademie, poskytujeme kombinovaný rozvrh a předmětů podle osnov. Veškeré vyučování na
dálku bude přes Microsoft Teams.
Od studentů se očekává, že se budou přihlašovat přes Teams účet každé ráno v 9 hodin ráno na vyučování
se svým učitelem. Poté budou dodržovat svůj rozvrh, který je na celý den, respektivě 4 hodiny a 10 minut
celkového vyučování. DfE nařízení je, že školy by měly poskytnout vyučování v rozmezí mezi 3 až 5
vyučovacími hodinami denně. Rozvrhy pro každý ročník je k nalezení na stránkách školy na internetové
stránce: https://www.merrillacademy.derby.sch.uk/learning-support/off-site-learning a také Vám byly –
budou zaslány poštou společně s návodem jako používat Teams.
V hodinách na živo studenti budou moci vidět a slyšet své učitele. Pro přístup do živé hodiny, student bude
muset mít otevřený Microsoft TEAMS and jít do kalendáře a poté jít na hodinu, která je pro ně určená jejich
učitelem. V SOUBORECH – RESOURCE pro každou hodinu, učitel připravý práce – ůkoly pro studenty, které
budou muset vykonat. Přístup do tohoto souboru ke každé hodině, potřebujete přístup na Microsoft Teams
skupinu a otevřít soubor – FILES a najít co má student na každé hodině dělat.
Zde je odkaz na videonávod jak studenti mají používat
https://www.loom.com/share/9edb8318e1dd4c2cbbf6619a7e55623f
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Microsoft Teams lze používat skrze počítač, přenosný notebook, mobilní telefon, chytrý televizor, Xbox nebo
PlayStation. Bližší informace a návod naleznete na Merrill twitter účtu.
Pro rodiny, které mají složitý přístup k technologiím a nejvíce je potřebují, škola bude poskytovat školní
počítače a přístup na internet, který bude zdarma dodán od ministerstva školství.
Pokud máte pocit, že Vaše dítě nemá – nebude mít snadný přístup k učebním materiálům, obraťte se na
kancelář školy nebo alternativně pošlete e-mail na adresu: schoolclosure@merrillacademy.derby.sch.uk

Škola pro děti jejichž rodiče musí pracovat - Key Worker School
The Haven, Hub a Hive je otevřena jako obvykle. Pokud požadujete jakékoli informace o tom, zda má Vaše
dítě nárok chodit do The Haven nebo do Hub a Hive - škola pro děti jejich rodiče musí pracovat, kontaktujte
nás prostřednictvím následujícího e-mailu: schoolclosures@merrillacademy.derby.sch.uk a kancelář školy se
Vám ozve.
The Key Worker School - škola pro děti jejichž rodiče musí pracovat, studenti mají stejný školní rozvrh jako
dálkové stadium. Tím bude zajištěno, že každý student obdrží stejnou úroveň studia.
Čas na setkání s třídním učitelem byl přesunut z poledního času na 9 hodinu ranní. Je bezpodmínečně nutné,
aby Vaše dítě dorazilo do školy na čas. Začátek školního dne pro každý ročník zůstává stejný jako před tímto
lockdown – uzavřením a studenti budou vstupovat a odcházet do školy stejnými vchody a východy jako
předtím. Očekává se, že Vaše dítě mít celou školní uniformu a školní pomůcky. Studenti by si měli přinést
také obličejovou masku, kterou budou pravděpodobně nosit ve všech společných - vnitřních prostorách
akademie, včetně hodin a školních učeben. Vaše dítě bude informováno, kdy bude mít tělesnou výchovu, aby
se na tuto hodinu vhodně obléklo.
Akademie bude i nadále dodržovat stejná pravidla pro chování a bude používat stejné sankce jako doposud.

Poradna ohledně další kariéry - Careers guidance
Studenti 11 ročníku budou nadále podporováni ohledně jejich budoucí kariéry, to bude probíhat na dálku a
povede to Zoe Hendricks z Luminate Careers & Coaching, která bude studentům volat v úterky.
Ročník 11 bude i nadále mít na starosti Bernadette Dooley z Derbyshire Educational Business Partnership,
která bude telefonovat čtvrtky.
Obecné informace ohledně kariéry najdete na webových stránkách Merrill školy.
Studenti, kteří by si chtěly sjednat poradu ohledně kariérní budoucnosti nebo měli nějaké další otázky týkající
se kariéry, prosíme pošlete e-mail panu Leachovi na adresu: careersadvice@merrillacademy.derby.sch.uk
Další informace o kariérovém poradenství, zkouškách a maturitách budou studentům 11 ročníku zaslány
příští týden a to jakmile obdržíme další informace.
Při této příležitosti bych Vám chtěla poděkovat za Vaši trvalou podporu a trpělivost. Moji zaměstnanci v
těchto stále se měnících dobách velmi tvrdě pracují, aby našim studentům poskytli co nejlepší vzdělání. Vládní
pokyny se neustále mění a my reagujeme odpovídajícím způsobem a co nejúčinněji.
S úctou

Ms J Harlow
Ředitelka školy

