Vážení rodiče,
obracím se na Vás v této náročné a těžké době s přáním, aby se nikoho z nás nemoc
nedotkla. K tomu samozřejmě všichni přispíváme svým chováním a jednáním. Hlavně ve všech
oblastech života bychom si měli uchovat zdravý selský rozum a myslet na to, že zdraví je
nejpřednější a nejdůležitější stav v této situaci. Chování ve všech oblastech života byste měli
vyhodnocovat v součinnosti s vyhlášeními vlády. A co se týká vzdělávání, neměli byste trpět
vy ani naši žáci žádnou panikou. Několik rodičů už nám v pátek psalo, že nemají přes internet
žádné úkoly a děti i Vy jste z toho zoufalí....Nebuďte.
Chci Vás ubezpečit, že cest ke vzdělávání je několik a další budou přibývat (i ČT 1 a 2
spouští své výukové programy).
Co se týče školy, tak nejdůležitější je to, abyste si udělali se svými dětmi nějaký denní
učební řád, v rámci kterého by děti spolu s vámi měly plnit jednoduché úkoly zadávané učiteli,
opakovat již probrané oblasti od září (velmi důležité, protože pak na ně budeme navazovat při
otevření provozu škol) a cvičit mozky doplňkovými cvičeními, kterých je spousta na internetu
a které Vám budou našimi učiteli doporučovány... Jenom vás prosíme, abyste naopak
nezapomněli v této době najít si na své dítě čas nejen jako na žáka, ale hlavně společně s ním
posedět, popovídat si, přečíst knížku a diskutovat o všem, co ho bude zajímat a na co v této
uspěchané době často nemáme čas.
Jen připomínám, že všechna učební látka se dožene (ať už výukou do prázdnin, nebo
přesunem určitých témat do látky v příštím školním roce). A žáci devátého ročníku mohou
studovat už probrané kapitoly (opakovat) a ti, co chtějí na gymnázia a jiné prestižní školy
mohou najít spousty testů a cvičení na internetu (a tím mohou dokázat schopnost se vzdělávat,
což je právě předpoklad těchto škol). Můžeme si přiznat a uvědomit, že v této době je nebude
nic rušit díky zrušením všech zájmů kolem nich (kroužky, pobyt v nákupních centrech apod.)
Žáci se tak mohou soustředit na svou přípravu a pomocí mailů komunikovat s učiteli a ptát se
konkrétně na to, co je zajímá, co jim nejde a čím by se chtěli zabývat při samostudiu (čas bude
upřesněn, ale bude se asi jednat o dopolední hodiny). Přeji Vám, abyste našli k Vašim dětem
cestu lásky a pochopení, navázání pevnějších pout při sdílení učení i zábavy a dodržování zásad
spokojeného života.
O všech aktivitách, úkolech a nařízeních školy budete pravidelně informování na
stránkách školy.
Těším se, až spolu zase začneme spolupracovat a setkávat se.
Ředitel školy Mgr. Miloslav Palát

