
Návrat do školy - Často kladené otázky pro rodiče a žáky. 

Ministr školství ve Walesu stanovil očekávání, že všechny děti a mladství ve Walesu 

by měli mít příležitost navštěvovat svou školu ve zbývajících týdnech letního 

školního období. 

Smyslem těchto lekcí ve škole bude vidět se s ostatními, dohnat  učivo a připravit se 

na léto a na září“. 

V souladu s vládními pokyny úřad města Cardiff  spolupracuje se školami na zajištění 

bezpečnosti žáků, zaměstnanců a rodičů, když se znovu otevřou od 29. června 2020. 

Školy budou rozhodovat podle svých vlastních okolností a budou informovat rodiče 

přímo o individuálním opatření pro jejich žáky. 

Níže naleznete řadu často kladených otázek, které mohou mít rodiče, pečovatelé a 

žáci. 

 

Všeobecné informace 

 

Proč školy ve Walesu zvou všechny žáky zpět, když školy v Anglii ne? 

- Od doby, kdy velšská vláda v březnu oznámila rozhodnutí o uzavření škol pro 

zákonné poskytování vzdělání, naše chápání viru a jeho dlouhodobých dopadů 

se nadále vyvíjí. Víme, že s tím budeme muset nějakou dobu žít a že v 

dohledné budoucnosti zůstane naší největší výzvou. 

 

- Velšská vláda dává dětem a mladým lidem možnost „se vidět s ostatními, 

dohnat učivo a připravit se“ do začátku září. Tím, že to udělá nyní, poskytne 

dětem životně důležitý kontaktní čas před letními prázdninami, který bude mít 

významné sociální, vzdělávací a mezery v dosaženém úspěchu. Pomůže to 

připravit žáky na kontaktní čas po letních prázdninách a také to umožní 

školám otestovat provoz před podzimním obdobím. 

 

Zdraví a bezpečnost 

 

Co bylo učiněno pro zajištění bezpečnosti škol? 

- Každá škola prošla řadou hodnocení rizik a spolupracovala s vyhrazeným 

týmem pro bezpečnost a ochranu zdraví při určování toho, jak může bezpečně 

fungovat. To zahrnuje nové stavební a hygienické procesy a sociální 

distancování. 

Budou školy pravidelně čištěné ? 

- Ano, školy budou před otevřením důkladně vyčištěny a zvýšená čištění se 

budou konat dvakrát denně s dezinfekčním prostředkem tak, aby zahrnovaly 



veškeré kontaktní plochy včetně zábradlí, kliky dveří, tlačné podložky, 

kohoutky, spláchovadla atd. 

 

Budou mít děti k dispozici mytí rukou a dezinfekci? 

- Ano, pravidelné mytí rukou se stane součástí školní rutiny, první zastávkou pro 

všechny žáky na začátku každého dne a poté o hodinu později. Ruční sanitizační 

stanice budou instalovány na klíčových místech ve škole, včetně vstupů do školy a v 

blízkosti toalet. 

Jak školy zajistí, že děti budou sociálně distancovány? 

- Školy byly podrobeny kapacitním a prostorovým hodnocením. Nábytek ve třídě byl 

rozmístěn tak, aby umožňoval větší prostor mezi žáky a podlahy byly pokryty novými 

značkami, které ukazují žákům, jak daleko musí děti stát. Školy budou pokud možno 

využívat venkovní prostory a některé mohou implementovat jednosměrný systém. 

Plexiskla budou umístěny na kontaktních místech tváří v tvář, aby byla  zajištěna 

ochrana dětí a zaměstnanců 

 

Jak bude možné zvládnout sociální distancování v době příchodu a odchodu ze 

školy? 

- Školy budou podle možnosti přidělovat jednotlivcům časy příchodu a 

odchodu. Kromě toho bude v některých školách zavedeno chození po šipkách 

v daném směru, které zajistí bezpečnost dětí a rodin při příchodu nebo 

vyzvednutí dětí. Opatření také zahrnuje uzavírání silnic a dohled, jednosměrné 

systémy a rozšiřování chodníků. 

- - Rodiče a zákonní zástupci jsou upozorněni, aby při vodění a vyzvedávání 

svých dětí dodržovali sociální distancování a během těchto časů se 

neshromažďovali. 

Jak můžou mladší děti dodržovat sociální distancování? 

- Je zřejmé, že sociální distancování u velmi malých dětí nemusí být za všech 

okolností možné, a proto budou zavedeny důkladné čisticí režimy, dobrá 

hygiena rukou a používání ochranných pomůcek pro některé přímé práce s 

dětmi. Seskupení mladších dětí doporučuje také velšská vláda, kde by sociální 

distancování nebylo možné, nebo by naopak bylo mladším dětem prospěšné. 

- Více informací o ochraně dětí mladších ř ti let se dozvíte na webové adrese: 
https://gov.wales/protecting-staff-and-under-5-year-olds-coronavirus-childcare 

Budou zaměstnanci nosit Ochranné  Pomůcky nebo obličejové masky? 

- Podle velšského vládního nařízení je třeba nosit obličejové masky, pokud nelze 

dodržet vzdálenost 2 metry. Ochranné Pomůcky bude personál používat v 

případech osobní péče, první pomoci nebo při podávání léků. 

Může mé dítě nosit ve škole obličejovou masku? 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgov.wales%2Fprotecting-staff-and-under-5-year-olds-coronavirus-childcare&data=02%7C01%7CMatthew.Morris%40gov.wales%7C28b790fe88414e4f410408d80d38bce8%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637273884616137821&sdata=8puYL7IjfHPDhVVX4h9GQeT%2BhCgle2TZbfcFsjY0Rxo%3D&reserved=0


- Velšská vláda vydala pokyn, že pokud nelze udržet vzdálenost 2 metry, je třeba 

nosit obličejové masky, což je zvláště důležité při cestování do / ze školy 

pomocí školní nebo veřejné dopravy. Úřad města poskytne dětem ve věku 7 let 

a více obličejovou masku na podporu bezpečného cestování do / ze školy. Úřad 

města  bude i nadále sledovat požadavek na zakrytí obličeje ve školách a bude 

reagovat na veškerá další doporučení velšské vlády pro jejich použití. 

Mělo by moje dítě chodit do školy, pokud má nějaké příznaky COVID, nebo žije 

s někým, kdo má příznaky COVID? 

- Žáci by za žádných okolností neměli navštěvovat školu / školní prostředí, pokud: 

 se necítí dobře, mají některý ze tří identifikovaných symptomů COVID-19 

(nový kontinuální kašel, vysokou teplotu nebo ztrátu chuti nebo zápachu) nebo 

byli v posledních 14 dnech pozitivně testováni na COVID-19 

 žijí v domácnosti s někým, kdo má příznaky COVID-19 nebo byl v posledních 

14 dnech testován pozitivní na COVID-19. 

 

- Pokud má vaše dítě navštěvovat školu a nemůže, zavolejte prosím do školy, 

abyste    nahlásili, že vaše dítě nebo člen rodiny je nemocný. 

 

Bude se dětem měřit teplota při příchodu do školy? 

- Ne, pokud se však dítě ve škole bude zdát nemocné, může být jeho teplota  

změřena za účelem stanovení příslušných požadovaných kontrol, dokud nebude 

vyzvednuto  ze školy. 

 

Budou zaměstnanci a žáci testováni na COVID-19 ? 

- Všichni lidé s příznaky, včetně kritických pracovníků a dětí, si nyní mohou 

objednat test, další informace naleznete zde:  

https://gov.wales/apply-coronavirus-test  

 

Co se stane v případě, když někdo ve škole pozitivně testuje na COVID-19? 

- Pokud někdo projeví příznaky ve škole, budou v oddělené třídě v izolaci, dokud 

nebudou moci být vyzvednuti a odvezeni domů. Každý, kdo projeví příznaky, 

by měl zůstat doma po dobu 7 dnů a měl by zajistit své testování. Každý, kdo 

žije s někým, kdo vykazuje příznaky, ale zůstal v pořádku, by měl zůstat doma 

14 dní ode dne, kdy onemocněla první osoba. 

 

Budou zaměstnanci testováni na protilátky? 

- Učitelé pracující na našich školách budou prioritní skupinou v novém testování 

protilátek. Zdravotníci provedou testovací program v Cardiffských školách od 

29. června po návratu škol. 

 

https://gov.wales/apply-coronavirus-test


Školní docházka 

Co když se moje dítě nebo někdo z naší rodiny chrání před Koronavirem? 

- Pokud se vaše dítě chrání před Koronavirem, nebo pokud se někdo jiný ve vaší 

domácnosti chrání před Koronavirem, nemělo by se na konci června vrátit do 

školy. Stíněné děti budou svými školami nadále podporovány různými  

alternativními způsoby. 

 

Co se stane, pokud se rozhodnu neposlat své dítě do školy před koncem školního 

období? Budu pokutován? 

- Během této doby se velšská vláda rozhodla, že rodičům nebude uložena pokuta 

za to, že dítě / děti nechají doma a nepošlou je do školy. Tyto děti budou svými 

školami nadále různými způsoby podporovány. 

 

Ovlivní to jejich záznamy o školní docházce? 

- Ne - Velšská vláda provedla úpravy pro zaznamenávání školní docházky pro 

tento akademický rok, aby zajistila, že to nebude mít vliv na záznamy o 

docházce dětí. 

-  Školy a zařízení by však měly mít záznamy o docházce těch dětí, jejichž učební 

dny jsou předepsány pro návrat během tohoto období, a rodiny by měly svou 

školu informovat, pokud se jejich dítě nemůže dostavit. To pomůže školám, 

zařízením a místním úřadům naplánovat a porozumět jakýmkoli překážkám 

bránícím studentům při návratu do školy a určit další potřebnou podporu pro 

nový školní rok. 

Jsme rodina z AFRICKÉ ČERNOŠSKÉ MENŠINOVÉ SKUPINY, je pro nás bezpečné 

poslat naše děti do školy? 

- Velšské vládní oddělení COVID-19 pro hodnocení rizik pracovní síly ve 

Walesu byl navržen tak, aby pomáhal řešit jednotlivé rizikové faktory bez 

ohledu na etnicitu. 

 

ŠKOLNÍ DEN 

Kdo rozhoduje o tom, které ročníky se vrátí do školy a kdy? 

 

- Velšská vláda vydala školám radu, že by měly fungovat maximálně na třetině své 

běžné kapacity, ačkoli to bude záviset na místních faktorech, jako je dostupnost 

personálu a uspořádání školy. To znamená, že ne všechny děti se budou moci vrátit do 

školy ve stejný den. 

Cílem je, aby všichni žáci během tohoto období absolvovali některá osobní setkání se 

svými učiteli, což bude podpořeno pokračujícím programem domácího učiva. 

Rozhodnutí o tom kteří žáci budou chodit do školy a ve který den je rozhodnutím každé 

školy individuálně a toto rozhodnutí vám sdělí vaše škola. 



Vrátí se do školy ročníky mateřské školy a první třídy ?  

- Naše doporučení ja aby se školkové děti nevracely do školek až do září. Některé 

školy, které mají možnost personálu možná budou toto rozhodnutí řešit jinak. 

 

Pokud školy stále poskytují péči o děti klíčovým pracovníkům, budou mít prostor 

pro návrat dalších dětí? 

- Všechny školy budou i nadále poskytovat  péče o děti pro klíčové pracovníky.  

- Protože se však očekává, že v každém okamžiku nebude ve škole více než 

30% školních dětí, aby byly dodržovány zásady bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, školy budou muset pečlivě vyvážit počet míst pro péči o děti a míst 

„návratu do školy“, která mohou být ve škole ve stejný čas. 

- Místní úřad bude do konce školního období spolupracovat s jednotlivými 

školami na podpoře posuzování kapacit a zajištění schopnosti dohnat, 

zkontrolovat a připravit všechny ostatní žáky. 

Kolik dětí bude ve třídě najednou? 

- Každá škola prošla kapacitním posouzením, aby zjistila, kolik žáků se může ve 

třídách bezpečně vejít, přičemž aby bylo umožňeno zachování sociálního 

odstupu. Rozložení, design a velikost každé školy a jejích učeben se liší. Proto 

se čísla budou v jednotlivých školách lišit, ale je jisté, že třídy budou rozděleny 

do menších skupin.  

Budou mít žáci středních škol stále různé učitele pro různé předměty nebo 

budou mít jednoho celý den? 

- V ideálním případě by žáci měli zůstat ve stejné místnosti a vyhýbat se přesunu 

z místnosti do místnosti, jak by normálně měli. Žáci dostanou co nejvíce 

příležitostí k tomu, aby se učili a měli přestávky venku. Uspořádání budou 

zajišťovat jednotlivé školy. 

 

Mohou sourozenci chodit do školy ve stejný den? 

- Bude to rozhodnutí jednotlivé školy a rodiče bude kontaktováni přímo jejich 

školami. 

Bude moje dítě se svým obvyklým učitelem? 

- Pokud to bude možné, děti budou moci být se svým obvyklým učitelem, ale 

někteří zaměstnanci školy mohou být doma kvůli své ochraně nebo ochraně 

členů rodiny a v tuto chvíli se nebudou moci vrátit do školy. 

 

Bude moje dítě se svými přáteli? 

- Třídy budou rozděleny do skupin v závislosti na prostoru a kapacitě. O tom, kdo 

je v každé skupině, rozhodne individuální škola a rodiče budou kontaktováni 

přímo školou. 



Budou mít děti čas na hraní a jak bude v těchto dobách zvládáno sociální 

distancování? 

- Ano, budou mít přestávky a čas na oběd, ale budou se střídat, aby usnadnilo 

sociální distancování. 

Kolik dní bude moje dítě ve škole a bude to normální školní doba? 

- Bude to rozhodnutí jednotlivé školy a rodiče budou kontaktováni přímo 

školami. 

Co si moje dítě potřebuje přinést do školy, potřebuje vlastní vybavení? 

- Toto sdělí každá škola individuálně. 

Budou děti nosit uniformu? 

- Za rozhodnutí o školních uniformách odpovídá školní rada, velšská vláda však 

doporučuje žákům nosit něco pohodlného a snadno omyvatelného. 

Je třeba se vyhnout uniformě, kterou nelze prát v pračce. 

Učební plan 

Bude moje dítě dělat obvyklou školní práci? 

- Velšská vláda uvedla, že účelem školních zasedání bude Dohnat učivo, ohlásit 

se a připravit se na léto a září. Je to příležitost pro děti, aby se viděly a dohnaly 

svého učitele a přátele a připravily se na návrat v září s novými změnami kolem 

nich. Normální učební plán byl proto na zbývající část období pozastaven. 

Moje dítě je v 6. ročníku a má začít v září na střední škole, bude mít nějaký 

kontakt s novou školou? 

- Střední školy spolupracují se základními školami, aby prozkoumaly možnosti, 

jak by žáci 6. ročníku mohli mít kontakt s jejich novou školou. Všechna řešení 

musí zajistit, aby zdraví a bezpečnost dětí byly prvořadé. Je pravděpodobné, že 

většina přechodných opatření bude z tohoto důvodu virtuální. 

- Některé střední školy zřídily virtuální přechodové projekty, aby žáci 6. ročníku 

mohli zjistit více o své nové škole, včetně informací o zaměstnancích, mapách 

školy, uniformě, očekáváních a také jim umožnili zveřejnit jakékoli dotazy, 

které mohou mít. 

Co je míněno „smíšeným“ učením? 

- Smíšené učení je metoda výuky, která integruje technologii a digitální média 

s tradičními aktivitami ve třídě a poskytuje dětem větší flexibilitu při učení v 

různých učebních prostředích. Tento přístup umožní dětem pokračovat v 

přístupu ke vzdělávání vedenému ve škole i doma. 

Kdy se školy vrátí do normálu? 

Momentálně odpověď neznáme. Řídíme se velšskou vládou a Velšským úřadem pro 

veřejné zdraví. To, co se stane v příštích několika měsících v souvislosti s mírou 

infekce, bude mít dopad na to, jak budou školy fungovat v budoucích měsících, ale je 

nepravděpodobné, že se školy vrátí na původní úroveň jako před uzavřením, a to po 

určitou dobu. 



 

Absolventi škol 

Moje dítě je v 11. Ročníku a má zahájit docházku na střední odbornou školu bude 

to mít vliv na zahájení školy v září? 

- Velšská vláda vydala informace týkající se vysokých škol a vzdělání po 16 

letech. Toto naleznete zde: 

https://gov.wales/guidance-face-face-further-education-and-work-
based-learning-coronavirus 

 

Moje dítě tento rok opouští školu a bude potřebovat podporu, aby mohlo 

rozhodovat o své budoucnosti - například o práci, střední škole, univerzitě. Jak 

pro ně mohu získat radu? 

- Můžete poslat e-mail Místnímu úřadu na následující e-mailovou adresu 

intoworkadvice@cardiff.gov.uk  , nebo zavolat 02920 871071  a jeden z našich 

poradců s vámi naváže kontakt, aby nabídl podporu  našich služeb pro mládež 

nebo služeb ohledně práce. 

- Můžete take navštívit vebovou stránku Úřadu města  Into work, kde najdete 

možnost video hovoru. www.intoworkcardiff.co.uk 

Datumy nových semestrů 

Kdy bude letní semestr končit? 

- Letní semestr skončí dne 20. Července. 

Proč je toto datum jiné než datum 27. Července které Velšská vláda originálně 

vyhlásila? 

- Velšská vláda a školní unie se nebyly schopny dohodnout na společné pozici 

ohledně čtvrtého týdne školy i přes dlouho trvající diskuze. Bez národního 

souhlasu tak tento čtvrtý týden zústává rozhodnutím místního úřadu. V tuto 

pozdní dobu je důležité aby ředitelé škol a školy měli jasné instrukce pro 

plánování návratu žáků do škol příští týden. Úřad města cardiffu proto nebude 

vyhledávt změnění stanovených datumů a konec školního semstru proto zůstane 

na dne 20. Července. 

Bude na podzim extra týden podzimních prázdnin? 

- Informace o podzimních prázdninách jsou stále diskutovány. Nové informace 

budou poskytnuty až když budou k dispozici. 

Stravování 

Bude k dispozici školní stravování? 

- V zájmu ochrany zdraví a bezpečnosti žáků a studentů nebude po zbývající část 

letního období v běžných základních a středních školách zajištěno jídlo. 

- V závislosti na délce školní výuky mohou školy požádat žáky, aby si přinesli 

vlastní oběd. 

Co když moje dítě obvykle dostává bezplatné školní jídlo? 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgov.wales%2Fguidance-face-face-further-education-and-work-based-learning-coronavirus&data=02%7C01%7CCarys.Dudley-Jones%40gov.wales%7Ca8e5f75eead04153dd1308d80d41ff84%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637273924388756440&sdata=UcbR5o2TlqXEsHfuNanDmUGlwW7SShZbJZeiLeKlHck%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgov.wales%2Fguidance-face-face-further-education-and-work-based-learning-coronavirus&data=02%7C01%7CCarys.Dudley-Jones%40gov.wales%7Ca8e5f75eead04153dd1308d80d41ff84%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637273924388756440&sdata=UcbR5o2TlqXEsHfuNanDmUGlwW7SShZbJZeiLeKlHck%3D&reserved=0
mailto:intoworkadvice@cardiff.gov.uk
http://www.intoworkcardiff.co.uk/


- Systém plateb a poukazů na bezplatnou školní stravu bude pokračovat a může 

být použit k zajištění obědů pro děti, pokud je vyžadují. 

 

Zranitelní žáci a děti s dodatečnými vzdělávacími potřebami 

Měli by se zdravotně zranitelní studenti vrátit do školy před letními prázdninami? 

- Děti a mladí lidé s vážným zdravotním stavem, který je činí velmi zranitelnými 

a kteří jsou vystaveni koronaviru (COVID-19), kteří jsou vysoce ohroženi 

vážným onemocněním, obdrží dopis o chránění od hlavního zdravotnického 

pracovníka (CMO) pro Wales . Žáci v této kategorii nesmí být žádáni, aby 

chodili do škol nebo jiných zařízení, ale měli by být podporováni, aby se učili z 

domova. 

- Pokud nebylo dítěti nebo mladému člověku doporučeno „chránit se“, ale je 

považováno za klinicky zranitelné, vaše škola aktualizuje hodnocení rizik, aby 

určila jakákoli další bezpečnostní opatření, která mohou být přijata k ochraně 

vašeho dítěte. Pokud se zjistí, že vaše dítě v současné době nemůže bezpečně 

navštěvovat školu, bude škola nadále podporovat učení z domova. 

Moje dítě potřebuje lékařskou nebo intimní péči. Mohou školy i nadále 

poskytovat podporu? 

- Škola aktualizuje hodnocení rizika pro vaše dítě a prodiskutuje to s vámi. 
- Pokud personál musí mít přímý kontakt s vaším dítětem, bude to nejprve 

projednáno s vámi. Budou dodržovány pokyny týkající se zdraví a 
bezpečnosti, včetně další hygieny a používání osobních ochranných 
prostředků 

 

Moje dítě má prohlášení o zvláštních vzdělávacích potřebách: bude jim 
stále poskytována další podpora? 

- Školy budou i nadále poskytovat vhodné úrovně další podpory studentům 
s ALN a podpůrný personál bude sledovat sociální distancování, aby byla 
zajištěna bezpečnost žáků a zaměstnanců. 

 

Moje dítě je sluchově postižené a musí mluvit o rtech a výrazech obličeje. 
Jaké jsou rady týkající se obličejových masek? 

- Aby komunikace nebyla omezena pro děti a mladé lidi se sluchovým 
postižením, budou v případě potřeby Ochranných Pomůcek použity 
průhledné obličejové masky. 

 

Pokud dítě navštěvuje Hub jako zranitelný student, musí školy udržovat 
stejnou úroveň kontaktu s dalším kontaktem ve škole? 

- Vzhledem k tomu, že školy jsou otevřeny všem žákům, budou muset 
zvážit kapacitu, pokud jde o počet zaměstnanců a prostor, a potřebu, aby 



všichni žáci měli příležitost k přístupu do školy. Školy budou věnovat 
zvláštní pozornost potřebám studentů, kteří již byli hodnoceni jako 
zvláště zranitelní, a zváží, zda potřebují dodatečný přístup nebo stejnou 
úroveň, jakou měli při návštěvě centra. 

Školní doprava 

- Pokud je to možné, měli by rodiče a pečovatelé cestovat se svými dětmi 
do školy a ze školy, nejlépe pěšky nebo na kole, na koloběžce nebo 
jakýmkoli jiným způsobem aktivního cestování. 

- U žáků, kteří obvykle cestují do školy pomocí školní dopravy a bez ní se 
nemohou dostavit, bude dána přednost žákům, kteří mají nárok na 
bezplatnou dopravu. 

Co se stane v případě , když moje dítě obvykle cestuje autobusem do školy? 

- Bude zajištěna školní doprava s dodatečnými bezpečnostními opatřeními. Ty 
budou zahrnovat; 

• Pro vyhovění fyzickým distančním opatřením, počet žáků bude omezen tak, aby 
žáci mohli být při cestování pokud možno vzdáleni 2 metry 

• Jasné značení ukáže žákům, která sedadla lze použít a která jsou mimo provoz 

• Při dodržení pokynů velšské vlády, která říká, že pokud nelze dodržet 2 metry, 
by se měly nosit obličejové masky, žákům budou ve škole přiděleny 2 obličejové 
masky, které by se měly nosit při cestování školními autobusy 

• Ruční dezinfekční gel bude k dispozici u vstupu do autobusu 

 

Co se stane, když dítě obvykle vezme taxi do školy? 

- Počet cestujících v taxíku bude snížen tak, aby vyhovoval požadavkům na 
sociální distancování. 

- V současné době se u škol a smluvních dopravců provádí individuální 
posouzení rizik, aby cestující a zaměstnanci dopravy měli k dispozici 
odpovídající Ochranné Pomůcky. 

Péče o děti klíčových pracovníků 

 

Jsem klíčový pracovník, mohu mít stále přístup k péči o děti? 

- Místmí úřad se bude snažit poskytovat péči o děti klíčových pracovníků 
tam, kde je to možné, ale existuje omezená dostupnost, protože školy se 
zaměřují na příchod všech ostatních žáků. 

- Péče o děti klíčových pracovníků bude nadále poskytována v centrech až 
do pátku 26. června. Od pondělí 29. června však děti budou mít přístup k 
péči o děti ve své vlastní škole. 

 



Jak mohu požádat o péči o klíčového pracovníka? 

- péči o děti na klíč můžete požádat na webových stránkách Rady zde: 
www.cardiff.gov.uk/keyworkerchildcare 

 

Kdy bude k dispozici péče o děti? 

- Od pondělí 29. června bude péče o děti k dispozici od pondělí do pátku 
od 8:30 do 16:30. 

Bude ve školách zajištěno jídlo pro děti navštěvující péči o děti? 

- Ne. Rodiče budou muset zajistit dětem dostatek jídla po celý den - 
zabalený oběd atd. 

 

Může moje dítě navštěvovat vlastní školní výuku i péči o děti? 

- Jednotlivé školy budou poskytovat rady ohledně plánování lekcí. Pokud 
má vaše dítě navštěvovat třídní lekci, bude o tom informováno a během 
tohoto období by se péče o dítě nezúčastnilo. 

Bude hlídání dětí pokračovat I během školních prázdnin? 

- Školy nebudou poskytovat péči o děti během školních prázdnin. Velšská vláda 

bude informovat o tomto rozhodnutí v brzké době. 

Kdo jsou prioritními klíčovými skupinami pracovníků, kteří mají přístup 
do center péče o děti a jak se mohu přihlásit? 

- Informace o tom, které klíčové skupiny pracovníků jsou způsobilé pro 
poskytování péče o děti a jak se přihlásit, najdete zde: 
www.cardiff.gov.uk/keyworkerchildcare 

- Upozorňujeme, že kvůli omezeným místům Úřad města nemůže zaručit 
žádná místa. Při podání žádosti bude váš zaměstnavatel kontaktován, aby 
potvrdil vaši způsobilost a způsob / hodiny péče požadované v rámci 
hodnocení vaší způsobilosti. 

Mohu přesto požádat o předškolní péči o děti Klíčových pracovníků? 

- Aplikace předškolní péče o děti budou pokračovat v souladu s existujícím 
online formulářem žádosti, který najdete zde: 
www.cardiff.gov.uk/keyworkerchildcare 

- Rodiče a pečovatelé budou muset potvrdit pracovní dobu a pracovní 
rozpisy šichet, aby bylo možné nabídnout místo. Je důležité, abyste žádali 
pouze o péči o děti, které ji potřebují, protože finanční prostředky na 
pokrytí nákladů jsou poskytovány prostřednictvím opětovného 
investování stávajících grantů. 

 

http://www.cardiff.gov.uk/keyworkerchildcare
http://www.cardiff.gov.uk/keyworkerchildcare
http://www.cardiff.gov.uk/keyworkerchildcare


Jsem klíčovým klíčovým pracovníkem, mohu pro své předškolní dítě / děti 
stále přistupovat k programu pomoci dětem v Coronavirus - C-CAS? 

 

- Ano, rodiče klíčových pracovníků budou moci pokračovat v 

přístupu do C-CAS, aby pokryli veškeré náklady na péči o děti do 
31. srpna. V srpnu proběhne další přezkoumání a C-CAS se zcela 
uzavře až v době, kdy se reakce na virus posunula do bodu, kdy 
nepotřebujeme zajištění péče o děti pro kritické pracovníky. 

- Žádosti pro nové žadatele o C-CAS se mohou uzavřít v polovině července, 
takže pokud jste se dosud nepřihlásili a domníváte se, že máte nárok na C-
CAS, přejděte sem. www.cardiff.gov.uk/keyworkerchildcare 

 

Mohu použít své nejbližší nebo preferované registrované zařízení péče o 
děti pro péči o dítě klíčového pracovníka? 

- Bohužel mnoho registrovaných poskytovatelů péče o děti zůstává 
uzavřeno. V aktuálním nastavení péče o děti, které bylo schváleno C-CAS, 
zbývají omezená místa, takže pokud k tomuto ustanovení přistoupíte, 
nemusíte být v zařízení které je nejblíže vašemu domovu. 

Registrovaná péče o děti 

Kdy se můj normální registrovaný poskytovatel péče o děti znovu otevře? 

- velšská vláda potvrdila, že usiluje o to, aby umožnila zařízením péče o děti 
zvýšit jejich provoz od 29. června za předpokladu, že budou moci dodržovat 
ochranná opatření stanovená v jejich operačním pokynu pro zařízení péče o 
děti, 

Další informace naleznete zde: 

https://gov.wales/protecting-staff-and-under-5-year-olds-coronavirus-
childcare 

Další oznámení se očekává 19. června. 

 

Nastavení školek a péče o děti bude probíhat prostřednictvím pokynů, aby 
bylo možné zjistit, zda a kdy budou znovu otevřeny. 

Pro rodiče, kteří si přejí znovu získat přístup k péči o děti, budete muset 
kontaktovat svého registrovaného poskytovatele péče o děti ohledně 
aktualizace jejich současných plánů. 

Nabídka péče o děti ve Walesu  

Nabídka péče o děti ve Walesu bude pokračovat v platbách pro ty děti, které 
byly způsobilé a měly přístup k péči v rámci této nabídky před koncem března. 

https://gov.wales/protecting-staff-and-under-5-year-olds-coronavirus-childcare
https://gov.wales/protecting-staff-and-under-5-year-olds-coronavirus-childcare


Velšská vláda se bohužel pouze zavázala pokračovat ve financování nabídky 
péče o děti pro děti pravidelně navštěvující otevřenézařízení. Pokud vaše 
zařízení zůstává zavřené, budete se muset o své dítě starat i nadále doma. 

 

Co když jsem nedostával finanční prostředky na nabídku péče o děti 
před koncem března 2020? 

- Velšská vláda pozastavila nové žádosti o nabídku péče o děti do září 2020. 

To znamená, že děti narozené mezi 1. lednem 2017 a 31. březnem 2017 
nebudou mít přístup k finančním prostředkům až do září a rodiče, kteří v 
současné době nebudou mít přístup k finančním prostředkům, budou 
odpovědní za placení poplatků účtovaných jejich poskytovatelem péče o děti. 

 

Aktualizované informace o nabídce péče o děti ve Walesu naleznete na 
adrese:  

https://gov.wales/written-statement-childcare-offer-and-coronavirus-
childcare-assistance-scheme 
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