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Piatok 15. januára 2021 
  
Všetci členovia rodiny SWS, 
 
Dúfam, že ste v poriadku a udržiavate seba a svoje rodiny v bezpečí, keď pokračujeme v týchto náročných 
časoch. 
  
Diaľkové učenie 
 
Tento týždeň (s 11. januárom) sme sa dočkali úplného spustenia celoročných skupín v trvaní 5 hodín za 
deň Live Learning Events (LLE). Dobrá práca pre všetkých, ktorí sa tým zaoberajú tak pozitívne a 
konštruktívne. Účasť na stretnutiach bola mimoriadne vysoká a spätná väzba, ktorú sme dostali, nám 
pomáha pochopiť, ako najlepšie neustále zlepšovať poskytovanie najkvalitnejších online výučbových 
skúseností, aké dokážeme. Všetky potrebné informácie nájdete na našom novom webe a na všetkých 
našich platformách sociálnych médií. 
Na podporu všetkých študentov, ktorí sa potýkajú s prístupom, rozposielame notebooky tak rýchlo, ako 
ich naši technici v oblasti IT dokážu zostaviť, a vďaka pani Casewellovej sme nadviazali ďalšie spojenia s 
regionálnymi podnikmi, čo znamená, že sme získali viac jednotiek, z ktorých budeme mať distribúciu v 
rámci našej školskej komunity čo najrýchlejšie. 
 
Testovanie bočného prietoku 
 
Teraz, keď sme úplne zaregistrovaní, sme tento týždeň začali testovať LFD na celom našom webovom 
personáli a od pondelka 15. januára začneme testovať deti, ktoré majú prístup k nášmu ustanoveniu o 
uzamknutí. Našťastie sa zatiaľ všetky naše testy vrátili ako negatívne. Budúci týždeň začneme tiež 
spolupracovať s našimi kolegami zo základnej školy po celom meste na školení a podpore pri príprave na 
testovanie v ich prostredí. 
 
Možno ste dnes (18. januára) počuli správy v tlači, že testovanie laterálneho toku je nespoľahlivé a môže 
neúmyselne viesť k zvýšenému šíreniu koronavírusu. 
Testovanie laterálneho toku je ďalším bezpečnostným opatrením, ktoré sa používa v spojení s našimi 
existujúcimi opatreniami na prevenciu infekcie, vrátane sociálneho dištancovania sa, nosenia masiek, 
častého umývania rúk a minimalizácie času stráveného mimo domu počas tohto obdobia blokovania. 
Testovanie laterálneho toku nie je náhradou týchto opatrení a negatívny výsledok testu neposkytuje 
100% záruku, že testovaný subjekt nemá koronavírus, aj keď vo väčšine prípadov ide o presný výsledok. 
Aj keď ste dostali negatívny výsledok, je nevyhnutné, aby ste naďalej dodržiavali všetky ostatné 
bezpečnostné pokyny a nemali by ste predpokladať, že určite nie ste nosičom vírusu. 
Ďakujeme za vašu nepretržitú podporu a bdelosť pri rešpektovaní pokynov a pomoci pri zastavení šírenia 
vírusu. 
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11. rok a letné skúšky 
 
Po oznámení vlády, že skúšky tohto leta boli zrušené, boli tento týždeň uvedené ďalšie podrobnosti, ktoré 
skutočne nepomohli objasniť, čo sa vyžaduje od škôl a ich študentov. Toto zostáva situácia, ktorú veľmi 
pozorne sledujeme. Teraz robíme to, že kým nie je konzultácia OFQUAL dokončená, všetko je iba šum a 
špekulácie. Ako by ste čakali, hneď ako budeme mať jasné a jednoznačné vedenie, dáme všetkým 
študentom vedieť, čo môžu čakať. Naša najlepšia rada do tej doby - zúčastnite sa všetkých svojich lekcií na 
diaľku a pokračujte v práci, ako najlepšie viete. Komunikujte všetky otázky a obavy so svojimi učiteľmi - a 
nebojte sa. To, ako napredujete v lete a ako vás spojíme s vašim ďalším životným krokom, je naša 
absolútna priorita. 
 
Stravovanie zadarmo: Balíky jedla a poukážka 
 
Oddnes sú potravinové balíčky pre rodiny oprávnené na FSM k dispozícii na vyzdvihnutie v škole. Náš 
názor, vzhľadom na obavy vyjadrené po obrazoch menej ako adekvátnych balíkov videných v médiách, je, 
že v každej škatuli sú prísady pre 10 zdravých jedál. 
Od pondelka 18. januára sa vracia národná poukazová schéma. Zaregistrovali sme sa na to, ako by ste 
čakali, a počas budúceho týždňa by sme mali byť v kontakte so všetkými oprávnenými rodinami. Pretože 
kupóny doručujú dodávatelia, s ktorými sme už spolupracovali, očakávame rýchly a jasný proces. 
Aktualizácie budú zverejňované počas celého týždňa. 
 
Prieskumy medzi študentmi a rodičmi / opatrovateľmi 
 
Aby sme mohli zachytiť skúsenosti s uzamknutím, diaľkovým učením a akoukoľvek podporou, ktorú vám 
môžeme poskytnúť, rozposielame v najbližších dňoch rýchly prieskum. Ak by sme dostali vaše odpovede, 
skutočne by to pomohlo nášmu porozumeniu a pomohlo by nám usmerniť smer našej práce. Študenti v 
10. a 11. ročníku by mali očakávať, že formulár na vyplnenie dotazníka bude k dispozícii budúci týždeň. 
 
Komunikácia 
 
Počas uzamknutia pokračujte v kontrole všetkých našich platforiem, či neobsahujú pravidelné aktualizácie 
a informácie. Uverejňujeme príspevky na Facebooku a Twitteri a taktiež sme na našu webovú stránku 
pridali spravodajskú platformu. Nájdete všetko, čo potrebujete pre prístup k obsahu učebných osnov, 
výučbe a štúdiu, aktualizáciám a podpore na týchto platformách. Na konci každého týždňa budem naďalej 
uverejňovať krátke videosprávy, aby ste boli v kontakte s tým, ako týždeň uplynul a čo sa očakáva v 
nasledujúcom týždni. 
 
Zostaňte v bezpečí pre všetkých 
 
 
Jason Fraser 
Principal 
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