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Vážení rodiče, milé Grünwalďačky a Grünwalďáci,
ráda bych využila tento poslední den ve školním roce k malému
ohlédnutí. Že jsme prožili rok plný nečekaných událostí a rychlých zvratů,
rok mnohého odříkání, omezení, starostí i strachu o své nejbližší, o tom bylo
již mnoho řečeno i napsáno. Zkusme se proto podívat na tento rok i z jiného
úhlu pohledu. Chodit do školy, do práce, trávit čas s kamarády, sportovat,
navštěvovat kina, divadla, zájmové kroužky nebo jen tak se sejít s rodinou,
bylo do této doby možná pro většinu z nás všední samozřejmostí, nad kterou
jsme se nikdy nepozastavovali a proto ani nevážili. Možná, že jsme
potřebovali impuls, abychom si začali více uvědomovat smysl života a umět
se radovat z běžných všedních maličkostí, které tvoří, když se správně
seskládají, nádhernou barevnou mozaiku našeho bytí.
Tato pro nás zcela neobvyklá doba přinesla ale dle mého názoru i
kladné postřehy. Všimli jste si, že i pod rouškou se umíme na sebe usmívat?
Že jsme se začali více dívat vzájemně do očí? Že se těšíme na vzájemné
setkání? V neposlední řadě jsme pochopili a poznali, aspoň v to věřím, že
počítač, tablet, mobil není pouze zdrojem zábavy, chatování po síti, ale že
může být i prostředkem vzdělávání. Že jsme se posunuli v IT technici o velký
kus dál, a to i naši nejmenší špunti, kteří se předháněli před kamerou, kdo
ukáže své paní učitelce více svých mazlíčků, hraček a kdo první bude
vyprávět svůj zážitek. Volba ztlumit účastníka někdy byla jedinou možností,
jak vůbec začít hodinu. To naši již zkušení a školou protřelí žáci často, a teď
si vy starší sáhněte do svědomí, se na kameře příliš nevyskytovali, ono taky
z postele, v pyžamu to jde hůře, že? A co teprve ta technika, ta nám panečku
vypovídala službu. Mikrofony nefungovaly, zadání nešlo včas odevzdat,
protože síť se zhroutila…myslím, že každý víme své.
Chtěla bych poděkovat za odvedenou práci a trpělivost všem paním
učitelkám,
učitelům,
vychovatelkám,
kuchařkám
a
provozním
zaměstnancům určitě i za zvládnutí provozu krizové školy, kdy jsme
zajišťovali péči dětem našich zdravotníků a záchranářů. I Vám rodičům
našich žáků, kterým také tato doba přinesla nemalé komplikace a často jste
si mohli okusit sami na sobě "práci pedagoga", velice děkuji za spolupráci a
pochopení. Jsme na konci roku, který nás všechny hodně prověřil. Ať už byl
jakkoli těžký, pojďme si z něho odnést to dobré, co v nás zanechal.
Za vedení školy přeje krásné a pohodové prázdniny Mgr. Romana Plevová

