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Vážení rodiče a pečovatelé  

  

Pozice Liverpoolu na znovuotevření škol  

  

Rád bych vám vysvětlil postoj k opětovnému otevření škol v Liverpoolu. Vím, že mnozí z vás byli 

velmi povzbuzeni nedávným proslovem starosty města k opětovnému otevření škol. 

Od té doby jsem napsal ředitelům na všech škoIách s  oznámením, že od 1. června budou 

Liverpoolské školy otevřené pouze pro žáky klíčových  zaměstnanců1 a zranitelné děti2. Školy  se v 

této  fázi neotevřou jiným žákům.  Víme, že někteří zaměstnavatelé budou lidi zvát k návratu do 

práce. Většina škol však nebude schopna 1. června otevřít pro žádné jiné děti.  

Safe Space Hubs zavřou v pátek 22. května. Děti, které je navštěvovaly, se v pondělí 1. června vrátí 

do svých obvyklých škol. Všechna vzdělávací centra budou zavřena po dobu prázdnin. Naše 

centra jsou skutečným úspěchem. Jsem si jist, že byste se ke mně chtěli připojit s poděkováním 

všem po celém městě, kteří pomohli zajistit, že tak dobře fungují. 

Naše školy mohou ostatním žákům znovu otevřít pouze tehdy, je-li to bezpečné a ne dříve. Pouze 

až si budeme naprosto jisti, že školy jsou bezpečné jak pro děti, tak pro personál, budeme je  moci 

otevřít ostatním dětem. Bezpečnost vašeho dítěte a našich zaměstnanců je naší nejvyšší prioritou.  

Nebudeme nikoho nutit, aby poslal své dítě do školy, protože vy znáte své děti a osobní situaci 

nejlépe. Jakmile budete mít všechny informace, budete moci učinit informované rozhodnutí. Vláda 

                                            

1  zaměstnanci NHS ; sociální pracovníci, pečovatelé, zdravotníci a zaměstnanci sociální péče; učitelé, odborníci na speciální 
vzdělávání a školky;  personál nezbytný k fungování soudního systému; zaměstnanci, podílející se na  práci se těmi  kteým někdo 
zemřel; administrativní pracovníci a vládní úředníci poskytující pomoc s COVID-19, nebo poskytující základní veřejné služby, jako 
výplatky sociálních dávek. To zahrnuje vládní agentury; zaměstnance poskytující základní veřejné služby jako výplaty dávek, 
zaměstance podílející se na distribuci potravin nebo jiného klíčového zboží; policie a policejní personál;  hasičský a záchraný personál; 
pracovníci v dopravě; vodní služby; probační pracovníci; zaměstnanci na IT potřební k pomoci s Covid-19;  poskytování plateb;  služby 
k odstraňování a sběru odpadu;  personál ozbrojených sil;  civilní personál a dodavatelé MO; Národní agentura pro trestnou činnost, 
bezpečnost hranic; národní bezpečnostní personál; náboženský a charitativní personál; novináři a  provozovatelé vysílání; pracovníci 
na universitách podílející se na výzkumu, aby pomohli bojovat proti Covid-19 .  

2 Patří sem děti s EHCP, které nedávno prošli hodnocením rizika.  
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dala najevo, že během tohoto období nebudou pokutovat rodiče za to, že neposílali děti do školy. 

Pokud jste však podporováni sociálním pracovníkem a váš sociální pracovník radí, že vaše dítě 

musí chodit do školy, je důležité se řídit těmito radami.  

Někteří rodiče se mě zeptali, kdy se mohou školy znovu plně otevřít. To se bude lišit od školy ke 

škole. Každý ředitel školy musí pečlivě posoudit rizika úplného opětovného otevření své konkrétní 

školy. Velikost a uspořádání budovy školy a dostupnost personálu ovlivní jejich hodnocení. Každá 

škola to bude dělat jinak. Ředitel vašeho dítěte se s vámi včas spojí.   

Vím, že poslední dva měsíce nebyly snadné. Ale v nepokojných časech se lidé v našem městě vždy 

spojí a ukáže se v nás to nejlepší. Rodiče, pečovatelé a rodiny byly pro naše děti hlubokým zdrojem 

pokoje - i když jsme všichni řešili nové situace. Děkuji mnohokrát. 

  

Myslím, že mnozí z nás máme obdiv k těm, kteří pracují a vyučují v našich školkách a základních, 

středních a vysokých školkách. Nyní si uvědomujeme, jak důležitou roli mají školky a školy v našich 

životech a v našich komunitách. Jsou mnohem víc než místa pro učení! Stali se poskytovateli péče, 

distributory stravovacích poukázek, výrobci OOP, výrobci hygienických produktů - zkrátka jsou i 

nadále bijícím srdcem místních komunit. 

  

Nyní jsou znepokojující časy. Všichni musíme dávat pozor na naše děti a na to, jak reagují. Všichni 

musíme dávat pozor na jejich emoční a duševní potřeby, i když se zdá, že se prozatím se vším 

dobře vyrovnávají. Můj tým pracuje s mnoha profesionály po celém městě, aby zajistil správnou 

podporu ve školách pro všechny, kdo to potřebují. 

  

  

Neexistuje žádná záruka, jak bude „nový normál “ vypadat na našich školách. Chci, abyste věděli, 

že moji kolegové a já tvrdě pracujeme na tom, aby se žáci vrátili na ještě lepší místo, než když 

odešli. Moji snahou je, aby vaše děti - současnost a budoucnost Liverpoolu - získaly co nejlepší 

péči a vzdělání. 

  

S úctou,  

  

  

Steve Reddy  

Director for Children’s and Young Peoples Services  

  

  


