Vážení a milí rodiče!
Máme za sebou a zřejmě i před sebou náročné a komplikované období, které začalo 11. 3. 2020
rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR uzavřít všechny základní, střední, vyšší odborné a vysoké
školy z důvodu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Uplynulé dny pak přinesly
další omezení, která jsou nutná a vzhledem k vývoji situace velice důležitá. Zároveň přináší i spoustu
problémů, jež jsme dříve nemuseli řešit. Mnoho z Vás bylo ze dne na den postaveno před otázku, co
s dětmi, kde si vyzvednout ošetřovné, jak se postarat o Vaše rodiče, kde vzít roušky, kde a kdy
nakupovat…….. A zřejmě Vás také napadlo, jak se budou vzdělávat v této době Vaše děti.
Otázku domácího vzdělávání jsme začali s kolegy a kolegyněmi řešit ihned po uzavření školy. Zvolili
jsme formu zadávání úkolů prostřednictvím webových stránek školy (www.zsplasy.cz), kde každá
třída najde v levé záložce pod označením Úkoly zadání úkolů vždy na 1 týden. První soubor úkolů byl
vložen 12. 3. 2020, druhý 19. 3. 2020, třetí bude vložen 26. 3. 2020. Plnění úkolů je v současné chvíli
plně na zodpovědnosti každého žáka a Vás rodičů. Uvědomujeme si, že některé úkoly vyřeší žáci
sami, s některými potřebují pomoci a s některými mohou mít problémy. Nechceme Vás v této složité
době zahltit, nechceme, abyste učili za nás, ale jsme rádi za každou pomoc a vážíme si toho. Pokud si
nebudete s něčím vědět rady, jsme Vám k dispozici na mailových adresách uvedených na webových
stránkách školy v záložce Kontakty. Příjemným a užitečným zpestřením práce Vašich dětí doma může
být vysílání ČT2 „UčíTelka“ pro děti 1. stupně a příprava na přijímací zkoušky v úterý a ve čtvrtek na
ČT1. Některé paní učitelky a páni učitelé v zadání úkolů dětem nabídli také odkazy na webové
stránky, kde si mohou děti procvičovat učivo různých předmětů převážně zábavnou formou .
Ještě nedávno možná někteří z Vás zakazovali svým dětem „být na počítači“, určovali jim čas, kdy
mohou mít počítač zapnutý. V současné situaci se stává právě počítač naším nepostradatelným
pomocníkem. Ale žádný počítač, tablet ani notebook nenahradí přímou komunikaci. Opět jste to Vy,
vážení rodiče, kdo si s dětmi povídá možná více než dříve. Pro Vaše děti je teď důležité, aby ve Vás
měli oporu, abyste zejména těm mladším vysvětlili, co se vlastně děje, abyste je ujišťovali, že všechno
bude zase jako dřív. Možná je čas zavřených škol příležitostí být si vzájemně blíž ve Vašich rodinách.
V neposlední řadě nabízím také já Vám možnost komunikovat se mnou o problémech, které Vás tíží a
se kterými bych Vám já mohla pomoci. Zároveň budu ráda, pokud se se mnou podělíte o nápady,
náměty, připomínky, ……. Zpětná vazba je pro mne v této době velice důležitá. Moje mailová adresa
je jana.prusova@zsplasy.cz, můžete mi také volat na číslo 702 117 952.
Na úplný závěr bych Vám všem chtěla poděkovat za spolupráci, vstřícnost a trpělivost, moc si vážím
Vás všech, kteří tuto náročnou situaci zvládáte. Z aktuálních zpráv je zřejmé, že dveře školy budou
zavřené delší dobu, než jsme si všichni zpočátku mysleli. Po pondělní tiskové konferenci by mohlo být
jasnější, jaká bude podoba přijímacích zkoušek, maturit a proběhnout by měla také debata o
případném zkrácení prázdnin….. Ale to už asi předbíhám.
Vážení a milí rodiče, děti, přátelé školy, přeji nám všem především pevné zdraví, hodně klidu, pokory
a ať je brzy zase vše takové, jako dřív. Zachovávejme klid a věřím, že vše zvládneme.
S pozdravem
Jana Průšová

