Vážení rodiče, milí žáci a kolegové,
máme za sebou téměř dva týdny výuky na dálku. Možná jsme všichni doufali, že je to jen na
krátkou dobu. I když teď ještě nikdo neví, jak konkrétně budou školy nejbližší době fungovat,
předpokládám, že i po podzimních prázdninách nebude výuka v probíhat v běžné prezenční
podobě.
Minulou středu jsme naskočili do online prostředí a docela rychle se zorientovali. Učitelé,
žáci i rodiče nastoupili s velkým nasazením a odhodláním. Téměř nulová absence. I přes to,
že řada pedagogů i žáků onemocněla Covid-19 nebo jsou v karanténě. Trénink z jarního
uzavření škol je opravdu znát. Víme, že ještě musíme některé věci upravit a doladit – např.
četnost a pravidelnost online hodin, vyváženost mezi společnou prací online s učitelem a
individuální prací každého žáka apod. Jako vedení školy využijeme následující týdenní
prázdninové volno k nastavení rozvrhu pro distanční vzdělávání.
Jak konkrétně bude v listopadu vypadat výuka v jednotlivých třídách, Vás budeme
informovat ke konci příštího týdne – samozřejmě vše je závislé i na vývoji situace s pandemií
Covid-19 a vyhlášených mimořádných opatření.
Teď již máme před sebou zasloužené volno od školních povinností. Týden pro načerpání
energie, odpočinek doma či pro práci na zahradě. Možná, že někteří vyrazíte i do přírody a
cestou třeba ještě nasbíráte kaštany či žaludy pro lesní zvěř (nádoba je připravena u školy –
viz PRÁZDNINOVÁ VÝZVA od našich přírodovědců).
Doba, kterou prožíváme je opravdu náročná. Informace o vývoji onemocnění a o tom, co je
doporučeno dělat či nedělat, získáváme ze všech stran. Je často velmi náročné se v tom
vyznat. MŠMT vydalo přehledné informační letáky pro žáky 1. a 2. stupně základních škol a
požádalo školy o distribuci všem dětem a rodičům. Prosím, nepřehlédněte letáky v příloze!
Přeji všem hodně zdraví a hodně sil. Užívejte barevného podzimu (předpověď počasí je
docela příznivá).
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