
Základní  škola a mateřská  škola  Tasov   -  dopis  ředitelky školy

    Červen, první  letní  měsíc,  bývá většinou  plný  očekávání  prázdnin a  volna. Letos  je tomu ale
jinak.  Z důvodu pandemie žáci  po jarních prázdninách  do škol  nenastoupili.  Tato nečekaná  událost
nás všechny zaskočila, protože jsme na ni  nebyli   připraveni. První  týdny  se hledal způsob, jak
vyučovat na dálku, jak zajistit zpětnou vazbu, jak  komunikovat s žáky a rodiči. Jiný  systém musela
zvolit   mateřská škola, jiný  I.  stupeň a jiný  měl  i    II.  stupeň, kde se předpokládá  u žáků větší
samostatnost.  Všem  vyučujícím   byl   ponechán  prostor,  aby  zvolili  svůj  způsob,  jak   distančně
vyučovat, protože každý měl   doma jiné  možnosti  a  jinou techniku. Formou pracovních listů, on-line
výuky   přes  Webex, objíždění  žáků na kolech, atd… jsme učili  všechny žáky 12 týdnů. V současné
době  se situace uvolnila  a část  žáků nastoupila  do školy.  Výuka je ale nepovinná a prioritou  do
30.6.2020 zůstává nadále distanční  výuka. 

     Jaké   zkušenosti   si  z tohoto   období   odnášíme?   Ukázalo  se,  že   někteří   žáci  dovedou
komunikovat  na dálku, dovedou pracovat,  jsou samostatní, mají  snahu se učit a dovedou i mile
překvapit.   Další   část   žáků   pojala   toto  období   jako  prodloužené  jarní  prázdniny.  Neustálé
upomínání těchto  ,,lenochů“  ztěžuje  práci  vyučujícím  a komplikuje  zavedený  systém výuky.
Těmto  žákům vzkazuji, že  jim  zcela určitě toto zanedbané učivo bude  v budoucnu  chybět! 

    Také  jsme zjistili, že  velkým problémem je  technika, kterou doma  používáme. Zastaralé počítače,
u některých žáků dokonce i  bez připojení  k internetu,   toho  moc nezvládnou. Chyběly  tiskárny,
skenery… Všechny  tyto věci se během pár  dnů staly nedostatkovým zbožím, protože  pandemie se
jevila jako dlouhodobější  záležitost. Každý  z nás by se měl  zamyslet, jestli není  vhodné do těchto
přídavných zařízení k počítačům  investovat, protože  situace  se může opakovat. 

    Svoje slova bych zakončila  poděkováním.  Chci    vyslovit  velký  dík   svědomitým rodičům, kteří
buď  z práce  nebo  doma řídili svoje  děti  a dbali na to, aby  řádně plnily  svoje povinnosti.  Nastala
jim  nelehká  situace, kterou řada z nich zvládla,  jak se říká ve škole ,,na jedničku s hvězdičkou“.
Děkuji také  rodičům za  jejich povzbuzující maily, osobní  a telefonická  poděkování a přání  vydržet
se  silami  do  prázdnin.   Vůbec   si  Vážení  rodiče   neuvědomujete,  jak  nás   tato   slova  těšila  a
povzbuzovala!  Poděkování  také směřuji  na adresu svědomitých a pilných  žákům  školy. 

    Děkuji  všem pedagogům naší  školy, kteří dělali vše možné i nemožné, aby výuku zajistili. Řada
z nich trávila  u notebooků a počítačů celý den. Jsem  ráda, že mám takový kolektiv ve  škole. Lidi, na
které   je  spolehnutí!  Také   chci  poděkovat  provozním  zaměstnancům,  kteří  školu   uklidili,
vydezinfikovali,   pečovali  o  přírodní  zahradu,  zapojili  se  do úklidu  po malování  a  podíleli  se  na
znovuotevření školy.

    V poslední  řadě  chci  poděkovat paní  Haně  Koudelové  z odboru školství, která  nás  vždy včas
informovalo o nových zákonech, vyhláškách, pomohla radou a ihned odpovídala  na   časté  dotazy.

                      Vážení  rodiče,  žáci a  zaměstnanci  školy, děkují  vám za spolupráci !

                                                                                                                           Mgr. Irena  Martincová


