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Milí rodiče,
rád bych Vám sdělil aktuální informace z MŠMT, které nám říkají, že pokud se bude vše
„dobře“ vyvíjet, tak předpokládaný návrat Vašich dětí do školních lavic proběhne nejdříve
v polovině května. Pan ministr uvedl, že pokud se tak stane, tak letní prázdniny zůstávají v
celé své délce.
Úvodem svého dopisu Vás chci ještě jednou ubezpečit a ujistit, že všechno to, co se případně
z vyučovací látky nestihne probrat teď, postupně dokončíme, až budeme moci. Během této
doby se zaměříme především na základní učivo, uděláme potřebné změny, úpravy či přesuny
jednotlivého učiva, třeba i v ročnících. V žádném případě nechceme Vás a Vaše děti
domácími úkoly zahltit, na druhou stranu je, ale jasné, že něco dělat musíme a nemůžeme
jenom čekat na to, až se vrátíme zpět do školy. Opravdu si musíme uvědomit, že se v žádném
případě nejedná o nějaké „korona-prázdniny“. Pevně věřím, že všichni k domácí přípravě
svých dětí přistupujete zodpovědně v rámci svých možností a především podle svých
fyzických a psychických sil.
Při dobré vůli nás všech, doženeme vše, co je potřeba. Škola není v současné době na prvním
místě, prosím, nestresujte se úkoly a nepřenášejte tím strach na děti. Věřte, že domácí
vzdělávání není jen o úkolech, které se dělají do sešitů. Hrajte deskové hry, karty, vymýšlejte
hádanky, plňte různé úkoly, něco vyrábějte, zpívejte písničky, choďte na vycházky do přírody,
nebo si jenom tak s dětmi povídejte. Zkuste najít na tom všem také něco pozitivního a to je
právě, to, že jste „doma“, se svými dětmi a v rámci možností si to zkuste co nejvíc užít.
Přesto si Vám dovolím poslat v příloze „Desatero domácího učení“ praktické rady a
doporučení, jak se s dětmi doma učit. Velmi nám pomůžete tím, že děti podpoříte, podle
potřeby pomůžete a hlavně, že je budete udržovat v psychické pohodě. Pokuste se své děti
co nejvíce motivovat a nezapomínejte je pořádně chválit.
Třídní učitelky se budou snažit udržovat alespoň nějaké společné třídní klima. Vy i Vaše děti
jim můžete určitě zatelefonovat a říci jim jak se Vám daří, co jde, co nejde. Určitě budou moc
rády, když děti uslyší. Ještě jednou Vás tedy prosím, o zpětnou vazbu (pište, volejte), jak
dětem úkoly jdou a pokud máte nějaký problém, tak se určitě ozvěte. Věřte, že i pro nás je to
úplně nová situace, všichni se učíme a hledáme možnosti.
Držme si vzájemně palce, dělejme všechno proto, ať to skončí co nejdříve. Přeji Vám co
nejvíce zdraví, pohody, trpělivosti, dobré nálady. Mějte se rádi, buďte, co nejvíce spolu.

s uctivým pozdravem Miloš Veselý – ředitel školy

