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22. júna 2020 
To the Parent/Carer of  
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«Address_Line_1» 
«Locality» 
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«Postcode» 
 
 
Milý rodič /opatrovník, 

Tešíme sa na privítanie vášho dieťaťa do Astrea Akadémie Woodfields v septembri. Za normálnych okolosti 
by vaše dieťa bolo pozvané, aby navštívilo našu akadémiu v priebehu nasledujúcich týždňov, aby sme ich 
mohli podporiť pri ich prechode do školy. Tento rok však musíme robiť veci inak, a bohužiaľ návštevy školy 
nie sú v tomto čase možné.  

Vaša základná škola sa v posledných pár týždňov s vami podelila o nejaké informácie a naplánovala náš 
plánovaný virtuálny prístup k prechode školy tohto roku. Môžem Vám teraz poskytnúť ďalšie podrobnosti 
ako presne to bude vyzerať. 

Počas 1. – 3. júla budeme organizovať nejaké virtuálne prechodné podujatia cez Google Classrooms. Do 
konca júna obdržíte údaje od Doncaster Council (Mestský úrad), ktorý Vám poskytne detaily o tom, ako 
získať prístup na Google Classrooms, spolu s pracovnou knižkou, ktorú vaše dieťa vyplní počas týchto dní. 

Keď sa vaše dieťa naloguje do našej prechodovej triedy, nájdu tam množstvo zdrojov a aktivít, cez ktoré 
môžu nezávisle pracovať. Bude tam tiež rozvrh aktivít a podujatí, ktorých sa vaše dieťa môže zúčastniť 
počas troch dní, s jasnými pokynmi ako to urobiť. 

Ak nemáte prístup k počítaču, virtuálne dni tohto prechodu môžu byť prístupné cez vašu základnú školu, 
ktorá bude viesť sedenia. Mali by ste ich priamo kontaktovať, aby ste to prediskutovali. 

Vieme, že máte veľa otázok ohľadom zmeny školy vášho dieťaťa do našej akadémie; nákup uniformy je 
jednou z aktuálnych oblastí neistoty a budeme pokračovať byť v kontakte v nasledujúcich týždňoch s 
kľúčovými informáciami a aktualizáciami o tomto a ďalších aspekoch k vstupu Astrea Akadémie 
Woodfields. Pravdupovediac, dúfame, že budeme môcť ponúknuť individuálne stretnutia u nás pre 
študentov a ich rodičov / opatrovníkov, aby prišli do akadémie vyskúšať si uniformu a možnosť jej nákupu. 
V tomto čase, rodičia a opatrovníci môžu navštíviť webovú stránku nášho dodávateľa uniformy 
(www.logoleisurewear.com/schoolshop/school-shop-a-f/astrea-academy-woodfields). 

Uisťujem Vás, že robíme všetko, čo môžeme, aby sme zaistili najlepší možný prechod pre vaše dieťa. Okrem 
práce od Doncaster Council Transition Team (tím prechodu Doncaster Mestský úrad), Ms D Duncanson 
(Progress Leader pre ročník 7.) a Mrs J Boulter (SENDCo – koordinátor pre špeciálne potreby vzdelávania) 
boli v pravidelnom kontakte so všetkými našimi hlavnými školami za posledné 2. – 3. mesiace, 
zhromažďovali významné množstvo informácií o všetkých našich vstupoch 2020 september. 
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Webová stránka akadémie je aktualizovaná pravidelne a nájdete tu konkrétne ročníky 6. a 7. Prechodné 
informácie nájdete na stránke (https://www.astreawoodfields.org/parent-information/year-6-transition-
information), ktorá obsahuje odpovede na často kladané otázky, video inštrukcie od kľúčových 
zamestnancov a lídrov školských osnov, a tiež aj sériu prezentácií o kľúčových aspektov našej práce a 
študenstských skúseností v  Astrea Akadémie Woodfields. 

Ak máte nejaké konkrétne otázky, na ktoré by ste chceli odpovede, v prvom rade môžete poslať email Ms D 
Duncanson (ročník 7. Progress Leader) na Danielle.Duncanson@astreawoodfields.org. Ďalšie informácie o 
opätovnom otvorení škôl vo vašej oblasti môžete nájsť na webovej stránke Doncaster Mestský úrad 
www.doncaster.gov.uk/schoolopening. 

Ďakujem za vašu podporu a pochopenie pri zabezpečení hladkého prechodu pre vaše dieťa. 

S pozdravom, 

 

Mr L Sadler 
Asistent riaditeľa 
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