Shrnutí první poloviny školního roku 2020/21 a další
důležité informace
Vážení rodiče,
máme za sebou první polovinu školního roku 2020/21. Krátce po zahájení výuky jsme byli opět
uvrženi do její nestandardní formy. Nezbylo nám nic jiného, než se ponořit do převážně
distanční formy styku s dětmi, de facto opakovat jaro 2020. A tak jsme se spolu s dětmi i vámi
rodiči dostali znovu do nezáviděníhodných rolí. Výjimku po nějaké době začaly tvořit nejnižší
třídy, ne tak ale zbytek školy. Co se ale změnilo, byla možnost, aby někteří problémoví žáci
mohli docházet do školy a učit se v prostředí školní třídy. Pouze tedy maximálně s učitelem či
asistentem, který jim byl nápomocný. Snad i to něčemu pomohlo.
V pololetí jsme se sešli, abychom shrnuli výsledky společného úsilí. Ve většině případů jsme
konstatovali, že spolupráce probíhala dobře, leč byly už uděleny i některé výraznější kázeňské
tresty, dokonce i dvojky z chování. Dnes si tedy shrneme, co vše je ještě potřeba vypíchnout,
aby se druhé pololetí neslo v ještě lepším duchu. Podotýkáme, že ačkoli jsme již chtěli být
důraznější, stalo se, že mnohdy ještě převažovalo domlouvání a napomínání. Asi až příliš velká
tolerance některým žákům umožnila, aby proplouvali s odbytými úkoly a nedostatečně
odpovědným přístupem. Toho už se chceme vyvarovat.
Teď tedy k jednotlivým bodům, jež jsou třeba zdůraznit:

-

omlouvání dětí (např. z důvodu návštěvy lékaře) musí probíhat před danou online
hodinou (v případě výpadku proudu či internetu pak v nejbližší možný termín)

-

absenci ihned zapisovat do omluvného listu (nelze už psát zpětně rodině, kdy dítě
nebylo na výuce; s tím už prosím nepočítejte, hodiny budou neomluvené)

-

dítě musí být na online hodině včas; pozdní příchody už se budou též zapisovat do
absence, popřípadě kázeňsky trestat, pokud půjde o častější opožďování se

-

pokud jste doma a můžete dítě kontrolovat, pomozte nám prosím s tím, aby se
věnovalo vyučování, tedy neodcházelo, psalo, pracovalo s materiály atd.

-

domácí úkoly odevzdávat v daném termínu, nejsme schopni vracet se týdny zpátky a
dohledávat ty opožděné; výjimečně je možné poslat práci do chatu učitele, ale prosím
o nezneužívání této možnosti

-

psát do určených sešitů, ne na volné papíry, které dítě poztrácí (po příchodu do školy
musí být učivo ucelené a k dispozici

Děkujeme, že nám pomáháte, abychom tuto zvláštní a nepříjemnou dobu přestáli s co
nejmenší újmou. Je nám jasné, že i pro vás je těžké pomáhat nám více, než jste zvyklí. Věřte
ale i tomu, že sedět za klávesnicí u obrazovky a mluvit mnohdy naplano, přináší psychickou
zátěž i nám. Nehledě na to, že teprve pak přichází mnohahodinová práce, kdy musíme všechny
úkoly přečíst, zhodnotit a poslat i zpětnou vazbu. Nikdo tento čas nebere jako výhru.

Děkujeme
ředitelství a zaměstnanci školy

