Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci,

máme za sebou další netradiční pololetí školního roku.
Distanční výuka nebyla pro nikoho ze zúčastněných snadná. Některým žákům se snižuje motivace
k učení a plnění školních povinností, učitelům a především rodičům docházejí síly. Prostě – trvá to
dlouho.
Přesto, pojďme si optimisticky shrnout, co se nám za ten půlrok povedlo a za co se můžeme
v porovnání s jarem 2020 pochválit.
Všichni, bez výjimky, jsme se výrazně posunuli ve využívání moderních technologií v tom nejlepším
slova smyslu. Mnozí rodiče mohou mít radost z toho, jak se jejich potomek osamostatňuje při plnění
školních povinností, jak se učí svoji práci plánovat a hospodařit s časem. Nám učitelům se lépe daří
systematicky připravovat pro žáky výuku kombinací samostatné práce a online hodin. Při současném
aktivním zapojení dětí nemusí být propad ve vědomostech nijak dramatický. Třídní učitelé se snaží o
pravidelnou komunikaci se svými žáky, aby jim alespoň trochu nahradili osobní setkávání.
Nezaujatý pozorovatel může mít pocit, že učitel si odučí pár online hodin a má volno. Věřte, že opak
je pravdou. Větší část učitelské práce (přípravy, kontrola žákovských prací, poskytování zpětné vazby
žákům i rodičům, doučování a konzultace) je pro veřejnost neviditelná.
Děkuji kolegům za jejich ochotu neustále svoji práci zlepšovat, za trpělivost a mnohdy i odvahu.
Jsem moc ráda, že se nám podařilo do distanční výuky zapojit všechny žáky školy. Vlastními silami,
s pomocí neziskových organizací, ale i vás, rodičů, jsme zajistili technické vybavení pro část našich
žáků. Mnohým žákům nabízíme online doučování i osobní konzultace, na kterých se podílí učitelé,
asistenti i vedení školy. Výborně funguje spolupráce s nízkoprahovým zařízením Bedna.
I když je škola částečně zavřená, nezahálíme. Průběžně zajišťujeme potřebné opravy, vylepšujeme
internetové připojení, pro žáky jsme připravili jazykovou učebnu a vybavili PC a iPady kvalitními
výukovými programy. Pro zvýšení bezpečnosti žáků dokončujeme odbavovací systém školní družiny.
Milí žáci, mnoho z vás zaslouží velkou pochvalu a ocenění za pracovitost, snahu a prokázané znalosti.
A jestli vysvědčení není přesně podle vašich představ, věřím, že se vám ve 2. pololetí podaří známky
zlepšit. Stačí chtít. Učitelé jsou připraveni vám pomoci.
Vážení rodiče, velmi děkuji za vaši spolupráci, slova podpory i náměty k zamyšlení a inspiraci. Pokud
vás něco trápí či nám chcete něco sdělit, neváhejte se obracet na třídní učitele nebo na vedení školy.
Přeji všem pevné zdraví, optimismus a hodně sil v naplňování mnoha rolí, které nám život přináší.
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