Vážení rodiče, naši milí žáci,
máme za sebou školní rok 2019 – 2020, rok, který nám přinesl nečekané převratné
události. Z poklidu prvního pololetí, kdy jsme naše plány a předpoklady splnili bez větších
problémů, jsme náhle museli, tak říkajíc ze dne na den, čelit mimořádné situaci. Všichni
jsme prožili něco, co nepamatují ani ti nejstarší z nejstarších. Svět se v údivu zastavil a
nestačili jsme se divit, co způsobil jeden mrňavý vir. Přestali jsme dělat věci, o kterých
jsme si mysleli, že bez nich nedokážeme žít. Začali jsme dělat věci, o kterých jsme ani
netušili, že existují. Dospělí, alespoň někteří, nechodili do práce, zavřely se školy. Děti tedy
nemohly chodit do školy, a ačkoliv z toho byly nejdřív nadšené, brzy jim to začalo být
dlouhé a nakonec, světe div se!, se jim (většině) po škole začalo stýskat.
Celé to velmi zvláštní období bylo pro společnost velikou zkouškou. Před nás
všechny, žáky, učitele i rodiče byl postaven úkol, jak operativně zvládnout vzdělávání na
dálku. Byla to pro nás neznámá krajina, kterou jsme ale dokázali velmi rychle zmapovat a
dané situaci se přizpůsobit. Že to přinášelo především zpočátku některá úskalí, jsme si
velmi dobře vědomi. Postupem času se vše stabilizovalo a na nový přístup k učení jsme si
zvykli. Troufám si při dnešní rekapitulaci tvrdit, že nás tyto nové metody a způsoby
vzdělávání opět posunuly v rozšíření obzorů a přispěly i k samostatnosti a zodpovědnosti
(nás všech) za svou odvedenou práci. Děti velmi záhy pochopily, že technologie moderní
doby nejsou jen zdrojem zábavy a volnočasových aktivit, ale mohou být významným
pracovním pomocníkem, vyzkoušely si, jak jsou schopny pracovat samy i když nad nimi
nikdo nestojí a paradoxně si možná uvědomily, že jim tato samostatnost vyhovuje a co
všechno jsou schopny samy zvládnout. Mnohdy předčily, a to i ty nejmladší, naše
očekávání a bravurně se pohybovaly ve světě moderní techniky. Někteří rodiče zjistili, že
ne každý problém ve škole musí mít na svědomí učitel a i učitelé museli změnit své zajeté
postupy a leccos ve své práci změnit.
Vám rodičům patří velké poděkování za vzájemnou spolupráci, podporu a vstřícný
přístup. Situace Vás postavila do velmi obtížné role, vedle své práce a rodičovských
povinností jste museli suplovat i roli pedagoga. Jsme si vědomi, že to bylo pro Vás časově i
psychicky náročné a velmi si Vaší spolupráce vážíme. I z obtížných situací by si měl člověk
odnést to pozitivní. Možná jsme teď více než jindy pochopili opravdový smysl života,
význam rodiny a důležitost vzájemného respektu, pochopení a solidarity.
Závěrem mi dovolte ještě jednou Vám upřímně poděkovat, popřát do dalších dní
především pevné zdraví, optimismus, spokojenost a to, abychom se mohli bez omezení
potkávat, podávat si ruce, políbit se, chodit do školy a do práce, zkrátka abychom mohli
žít normálně, jak jsme byli zvyklí. Všem našim žákům, krásné „opravdové“ prázdniny.
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