
   

Drazí rodiče a opatrovníci,  
 
Doufám, že jste měly možnost si v průběhu vánočních svátku užít volného času s Vaší rodinou a že jste 
všichni v pořádku.  
 
Jelikož se připravujeme na znovu - otevření školy, musíme Vás upozornit na vládní změny, které 
proběhly ve středu 30. 12. a týkají se druhých stupňů škol. I přesto, že na mnoho věcí se čeká a to co 
se týče upřesnění, mohu v tuto chvíli potvrdit:  
 
 
Pondělí, leden 4.1.  

 Pondělí je dnem, kdy je škola zavřená a je pouze INSET Day, (ve škole jsou pouze učitelé) jak 
již bylo naplánováno. Škola bude uzavřena pro všechny studenty a výuka na dálku taktéž 
neproběhne.  

 
Úterý 5.1. až Pátek 8.1. ledna: 

 Škola bude otevřena pouze pro ́ ´znevýhodněné a ohrožené´´ studenty a děti rodičů, kteří musí 
stále v těchto dnech chodit do práce. Dodatečné žádosti a to včetně studentů 11. ročníku, 
musí být podány do neděle, 5. hodiny odpolední, abychom se podle toho mohly zařídit.  

 
Prosíme použijte tento email: schoolclosure@merrillacademy.derby.sch.uk    

 
        a pokud jste essential worker (pokud musíte v těchto dnech do práce) sdělte nám následující 
informace:   

 
Jméno dítěte (dětí):  
Ročník - třída:  
Jmého rodičů či opatrovníků:  
Pracovní pozice rodičů nebo opatrovníků:  
Údaje o zaměstnavately:  
Telefonní číslo (a) rodičů nebo opatrovníků:  
Emailová adresa rodičů nebo opatrovníků:  
 
Místa budou na celý týden   

 

 Těmto studentům bude zároveň ve škole nabídnut přístup k COVID-19 testu. Další informace 
budou následovat.   

 

 Ostatní studenti a to včetně studentů 11 ročníku, kteří měly podle původního vládního plánu 
nastoupit nyní do školy, jim bude poskytnuto učení na ´´dálku´´. Více detailů se brzy dozvíte.    

 
Pondělí 11.1. až Pátek 15.1. ledna: 
 

 Studenti 11. ročníku se vrátí k původnímu školnímu rozvrhu, tak jak již byl nastaven v září 
(September) tohoto roku.  Těmto studentům bude zároveň ve škole nabídnut přístup k COVID-
19 testu. Další informace budou následovat.   
 

 ´´Znevýhodnění ´´ studenti a děti rodičů, kteří v těchto dnech musí chodit do práce a kteří 
požádaly školu, aby děti chodily do školy, budou mít výuku každý den.  
 

 Ostatní studenti budou pokračovat v dálkovém studiu.  
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 Ročník 10 a 11, kteří mají naplánované zkoušky se očekává, že se jich zůčastní.  
 

Pondělí 18.1. ledna: 
 

 Ostatní školní ročníky se vrátí do školy ke školnímu vyučování a to v plném rozsahu a bude jim 
nabídnuta možnost testu na COVID-19.  

 

 Od momentu, kdy škola dostane zprávu, že student nebo zaměstnanec školy má pozitivní 
výsledek testu z laboratoře ohledně COVID-19, osoby, které byly identifikované jako blízký 
kontakt, jim bude nabídnuto denní testování po dobu jednoho týdne jako alternativa 
k izolování doma. Očekává se, že se tímto způsobem sníží již tak narušená školní výuka, a to 
především pro ty studenty, kteří již byly několikrát v domácí izolaci.  
 

 Příští týden, Vám zašleme bližší informace ohledně plánovaných zkoušek pro 11. ročník.  
 

 
Dálkové studium  
 
Od úterý 5.1. bude všem studentům nabídnuta smíšená možnost vyučování, online výuka a výuka na 
základě učebních materiálů. Vaše dítě bude potřebovat přístup na MS Teams a internet. Všichni 
studenti na každém stupni budou následovat školní rozvrh, který s nimi bude probrán v pondělí a bude 
velmi podobný již stávajícímu rozvrhu. Školní docházka na tyto hodiny je povinná a bude obsahovat 
jednu hodinu s třídním učitelem (tutor) což je zásadní pro bezpečí a ochrannu dětí.  Pokud Vaše dítě 
nemá přístup na internet, online výuku a setkání s třídním učitelem, prosíme kontaktujte dítěte HOY 
a to co nejdříve.  
 
Začátkem příštího týdne budu s Vámi opět v kontaktu a to ohledně dalších podrobností, zejména co 
se týká opatření pro testování a souhlasy, které budou vyžadovány pro ty studenty, kteří se testů 
zúčastní. Aktualizované pokyny z ministerstva školství jsou nadále poskytovány denně. 
  
Doufáme, že jsme Vám poskytly užitečné informace týkající se změn ohledně začátku nového školního 
roku. Jsme si vědomy, že studenti ztratily mnoho času ohledně vzdělání a to když musely být doma. 
Musíme se však nadále řídit vládními pokyny a dělat vše pro to, abychom udrželi naši školní komunitu 
v bezpečí. 
 
Velice doufáme, že rok 2021 bude rokem konce opatření, která jsme byli nuceni zavést, a že se všichni 
budeme moci co nejdříve vrátit ke svým normálním životům.  
 
Přejeme vám šťastný nový a prosperující rok 2021. 
 
 

 
 
     
    
 


