Otázky pre školu

SVK - Slovenčina
1.
2.

Radi by sme sa dozvedeli, aké opatrenia prijala škola, aby zamedzila šíreniu nákazy a v akom rozsahu sú >eto opatrenia dodržiavané/ignorované.
Vykonali ste v rámci školy prieskum osôb, tak spomedzi žiakov, ako aj dospelých,
ktoré patria do rizikovej kategórie? V prípade kladnej odpovede, boli do prieskumu
zahrnuté osoby, ktoré žijú v spoločnej domácnos> s niekým, kto patrí do jednej
alebo viacerých rizikových kategórií? Posledná menovaná situácia sa nás osobne
týka, pričom sme nedostali žiadne návrhy alebo informácie v tejto súvislos>.
• Aké úpravy ste pripravili pre žiakov patriacich do rizikových kategórií?
• Vypracovali ste individuálny študijný plán?
• Zriadili ste samostatnú osobitnú študijnú skupinu?
• Chystáte sa prejsť na vzdelávanie na diaľku, a ak áno, bude toto vzdelávanie
čiastočné alebo celkové?
Želám si, aby môj syn/moja dcéra mohol/mohla navštevovať školu prezenčnou
formou čo najdlhšie, a preto žiadam, aby bolo školské prostredie čo
najbezpečnejšie.

3.

4.

5.

Môj syn/moja dcéra sa nezúčastnil/-a vyučovania od ........... do........... Viem, že
škola považuje >eto absencie za nevhodné, a preto chcem poskytnúť súčinnosť, aby
sa mohol/mohla vrá>ť do školy. V prvom rade preto chcem vedieť, čo škola dokáže
zabezpečiť a čo, naopak, nie je schopná zais>ť v oblas> bezpečnos>.
Želám si, aby môj syn/moja dcéra nosil/-a rúško a preberám zodpovednosť za jeho
nákup a správne používanie. Preto chcem vedieť napr., aké kroky škola podnikne za
účelom zamedzenia mobbingu, a ako vysvetlí učiteľom a ostatným študentom,
prečo môj syn/moja dcéra nosí rúško.
Môžem dostať kópiu dokumentu hodnotenia rizík školy?
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Frågor till skolan

Svenska
1.
2.

Jag skulle vilja veta vilka åtgärder skolan har tagit för a7 förhindra smi7an - och
hur bra eller dåligt de åtgärderna e<erföljs.
Har ni gjort en kartläggning av personer, både barn och vuxna, som är i riskgrupp
på skolan? Om ja, ingår de personerna som bor med någon i riskgrupp i den
kartläggningen? Vi är e7 sådant fall och vi har inte få7 någon fråga eller
informaEon om de7a.
• Vilka anpassningar har ni förbere7 för barnen i riskgrupp?
• Har ni ordnat anpassad studiegång?
• Har ni förbere7 en enskild studiegrupp?
• Förbereder ni för a7 övergå delvis eller helt Ell distansundervisning?
Vi vill helst a7 barnet går i skolan så länge som möjligt och därmed behöver vi en
extra skyddad arbetsmiljö för honom/henne.

3.

4.

5.

Barnet har inte varit i skolan från och med den……… Jag vet a7 ni i skolan ser
negaEvt på de7a och vi vill samarbeta för a7 barnet ska komma Ellbaka. Först
behöver vi veta vad ni som skola kan garantera i fråga om säkerhet, och vad ni
inte kan garantera.
Vi vill a7 barnet ska bära munskydd och vi tar fullt ansvar för både inköp och
hantering av munskyddet. Vi vill dock veta hur skolan arbetar för integrering av
munskyddsbärande personer, exempelvis hur ni jobbar för a7 förebygga
mobbning och för a7 förklara för lärare och andra elever varför mi7 barn har
munskydd.
Kan jag få en kopia av skolans riskbedömningsplan?
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