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1. marca 2021 
Vážení rodičia, 
 
V pondelok 8. marca 2021 sa všetci žiaci vrátia do školy. Škola urobila všetky potrebné kroky odporúčané v Anglicku 
pre verejné zdravie a vládnymi usmerneniami s cieľom zaistiť bezpečnosť detí a zamestnancov. Ak máte akékoľvek 
obavy z návratu dieťaťa do školy, obráťte sa so svojimi obavami na školský úrad a oni zariadia, aby vám zamestnanec 
zavolal späť. 
 
Udržiavanie bezpečnosti - potrebujeme vašu podporu 
• Od rodičov sa očakáva, že pri odchode a zbere detí budú mať nasadené masky. 
• Iba jeden dospelý moze priniest a vyzdvihnúť deti. 
• Rodičia sa musia počas čakania spoločensky dištancovať na chodníkoch mimo školy. 
• Prosím, postavte sa na rad na chodníku, kým nebude ráno zavolaná ročná skupina. 
• Prosím, nečakajte na ceste. 
• Pri prinasani detí nevstupujte na detské ihriská. 
• Rodičia sa musia počas čakania na ihrisku pri vyzdvihnuti dieťaťa spoločensky dištancovať. 
• Zhromažďovanie detí - Aston Street: Počas čakania na ihrisku sa, prosím, drzte jedného rodiča na dieťa a na 
spoločenské distansovanie, aby ste si vyzdvihli svoje dieťa. Udržujte prosím odstup od dverí a nepristupujte k 
personálu, ktorý deti púšťa. 
• Zhromažďovanie detí - Bingley Street: rodičia musia postupovať podľa „jednosmerného“ systému - budete 
vstupovať hornou bránou iba na Bingley Street a vyjdete strednou bránou. Držte sa jedného rodiča na dieťa a riaďte 
sa pravidlami sociálnej dištancie a počkajte na číslach na ihrisku, kým vám dieťa nebude poslané. 
• Rodičia musia informovať školu, ak bolo dieťa umiestnené do klinicky mimoriadne zraniteľnej skupiny. 
• Ak vaše dieťa malo pred príchodom do školy masku, bude dôležité, aby pochopilo, ako ju odstrániť. Všetci žiaci, 
ktorí prídu do školy s maskou, by ju mali odovzdať rodičom pred vstupom do školy alebo ju umiestniť do plastového 
vrecka, ktoré si môžu vziať so sebou domov. Žiaci si potom musia ihneď po vstupe do triedy umyť ruky. 
• Odporúčame rodičom a žiakom, aby radšej chodili do školy bez pouzitia verejnej dopravy. Pokiaľ je to možné, 
vyvarujte sa cestovaniu počas špičiek. Ak používate verejnú dopravu, pozrite si časť „Koronavírus: Bezpečnejšie 
cestovné pokyny pre cestujúcich“. 
• Nabádajte svoje deti, aby si umývali ruky 20 sekúnd pred a po škole. 
• Zabezpečenie minimálneho množstva vecí dovážaných do školy (t. J. Iba obaly na obed, záznamy o čítaní, tašky). 
• Rodičia musia pri odovzdávaní a zhromažďovaní detí dodržiavať nižšie uvedené časy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trieda  Vchod a Vychod  Prichod do skoly  
Odber zo skoly 

(Koniec dna v piatok) 

YN Bingley Street 8.20  11.30 

YR Bingley Street 8.40 3.10 (1.10) 

Y1 Aston Street 8.40 3.10 (1.10) 

Y2 Bingley Street 8.50 3.20 (1.20) 

Y3 Aston Street 8.50  3.15 (1.15) 

Y4 Bingley Street 8.55  3.25 (1.25) 

Y5 Aston Street  8.55  3.15 (1.15) 

Y6 Aston Street 8.45 3.25 (1.25) 
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Bezpečnosť ostatných - príznaky COVID 
• Zaistite, aby sa každý, kto má príznaky koronavírusu (COVID-19) alebo má vo svojej domácnosti niekoho, kto to ma 
priznaky,  nenastupi do skoly- to znamená, že ak má vaše dieťa alebo niekto vo vašej domácnosti príznaky, nemali 
by ste deti posielať do skoly a  mali by sa izolovať. 
• Zapojenie sa do procesu testovania a sledovania NHS, aby bolo možné identifikovať prípady a prijať opatrenia - to 
znamená, že ak sa u vášho dieťaťa prejavia príznaky, mali by ste zariadiť, aby absolvovalo test. 
• O výsledkoch tohto testu by ste mali okamžite informovať školu e-mailom alebo telefonicky na kancelárii. 
 
Pripomienky 
• Komunikácia - Rodičia, ktorí chcú so školou hovoriť o akýchkoľvek otázkach alebo otázkach týkajúcich sa ich detí, 
majú zavolať do školskej kancelárie, poslať e-mail škole alebo poslať správu triednemu učiteľovi pomocou aplikácie 
Class Dojo. Ak je potrebné stretnutie s učiteľom, je možné ho dohodnúť pri dodržaní sociálnych dištančných 
pravidiel. Ak sa potrebujete zúčastniť schôdzky, uistite sa, že v hlavnom vchode je súčasne iba jedna osoba a má 
na sebe masku. 
• Školské platby - presunuli sme sa do bezhotovostného systému pre platby peniazmi s názvom SIMS Pay. Aby ste 
mohli platiť kartou SIMS, musíte mať platnú e-mailovú adresu. Pokyny, ako platiť za školské mlieko, školské 
stravovanie, návštevy atď., Budú k dispozícii na webovej stránke školy (karta Rodičia). 
• Peniaze na mlieko - Ak chcete, aby malo vaše dieťa polotučné školské mlieko, pre zvyšok tohto stvrtroku to bude 
3,40 GBP. Uskutočnite platbu prostredníctvom služby SIMS pay. Deti, ktoré majú nárok na bezplatné školské 
stravovanie, majú tiež nárok na mlieko zadarmo: úspora 33,00 GBP ročne pre každé dieťa. Zaregistrujte sa, prosím, 
na bezplatné školské stravovanie na www.wolverhamptoncitycouncil.gov.uk/freeschoolmeals 
• školske kluby - budú k dispozícii pre ročné skupiny - kliknite na záložku Rodičia na webovej stránke školy. 
• Telesná výchova / šport - deti sa nebudú prezliekat v škole na hodiny telesnej výchovy alebo krúžky. Deti môžu 
prísť do školy v športovej výstroji v dňoch, keď majú hodinu vnútornej telesnej výchovy, hodinu vonkajších športov 
alebo školský športový klub. Pozrite tabuľku nižšie. 
Časový rozvrh telesnej výchovy, športu a plávania: jarná druhá polovica, termín 2021 
• Športová súprava obsahuje - čierne tepláky / legíny, biele tričko, čiernu mikinu a tenisky. Rifle, legíny s potlačou, 
tričká s potlačou sú neprijateľné. Sportova obuv by sa mala nosiť iba na PE alebo na Športové dni. 

Ďakujeme za vašu nepretržitú podporu v týchto bezprecedentných časoch. 
 
S úctou 
Pani Sarai 
Riaditeľka školy 

PE, Sports and Swimming Timetable: Spring 2nd half Term 2021  

Trieda Telesna vychova vo vnutri  Telesna vychova vonkku  (Sports) 

Nursery Utorok  

Reception Pondelok  Streda 

Year 1 Stvrtok Utorok 

Year 2 Utorok Stvrtok 

Year 3  Stvrtok Pondelok 

Year 4 Pondelok Stvrtok 

Year 5 Utorok: Plavanie  Streda 

Year 6 Streda Utorok 
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