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Vážení rodiče, zákonní zástupci, přátelé školy,
dovolte mi v současné chvíli, která nás všechny staví do nové situace, pár postřehů.
Všichni řešíme zdraví, výhledy do blízké i vzdálenější budoucnosti, chod rodin a domácností,
školy.
Jsme v nejistotě, protože netušíme, jak dlouho bude tato situace trvat. Na naší škole věříme
v nejlepší, ale připravujeme se na nejhorší.
Do dnešního dne jsme zavedli distanční výuku s doporučenými on-line hodinami. Jsme si
vědomi, že distanční výuka a další opatření nařízená vládou výrazně ovlivňují všechny
rodiny. Snažíme se, aby práce, které musí doma děti vypracovávat a následně „předávat“
učiteli, byly zvládnutelné samotnými dětmi.
Dostáváme od Vás pozitivní i negativní zpětnou vazbu. Oboje vítáme, protože to svědčí o
potřebě komunikace, vyjasňování si různých aspektů vzdělávání a potřebě najít optimální
způsob, který bude akceptovatelný a zvládnutelný rodinami, školou a hlavně našimi žáky.
Vnímáme Vaše potřeby ohledně on-line výuky. Přestože v tomto období byla doporučena,
odvysílalo se více jak 200 hodin, aktivně jsme řešili vybavení IT technikou pro učitele i pro
některé naše žáky, školíme učitele, aby zvládli nároky on-line výuky a jsme připraveni od
2/11 zavést on-line vyučování, které pokryje většinu hodin prezenční výuky.
Zároveň vnímáme obavy, jestli je pro dítě čas strávený před monitorem počítače zvládnutelný
a v jaké míře. Toto se zcela jistě odvíjí od věku a také možností rodin. Máte-li doma více
potomků, sami pracujete z domova a vhodný počítač třeba jen jeden, víte, jak těžké je skloubit
potřeby všech.
Všichni naši učitelé jsou připraveni pomoci našim žákům zvládnout učivo i v těchto
nepříznivých podmínkách nejen během výuky, ale i mimo ni, aby byl prostor pro individuální
dovysvětlení nebo třeba jen přátelské popovídání.
Podrobnosti o rozvrhu, o způsobu ukládání vypracovaných úloh, o zpětné vazbě, o možnosti
konzultací s jednotlivými učiteli, atd. Vám budou zaslány do konce příštího týdne třídními
učiteli.
Čekáme na vyjádření vlády, jak to vlastně bude, kdy se budeme moci vidět s našimi žáky ve
škole a kdy se školní život vrátí do kolejí, na které jsme zvyklí.
Děkuji všem za podporu, pochopení a přeji nám všem zdraví a optimismus
Mgr. Bc. Jan Šindelář
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