
ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM

Vážení rodiče, kolegové, milí žáci,

právě končí školní rok, na jehož začátku jsme si všichni přáli a doufali, že bude rokem návratu
k normálnímu životu ve škole i ve společnosti. To se bohužel nestalo. Jaký tedy byl „druhý
covidový školní rok“?

        Určitě pro všechny složitý, skličující a náročný. Museli jsme společně čelit nebezpečím
spojeným  s těžko  zvládanou  pandemií,  vyrovnat  se  s  nemocí  i  jejími  následky,  žít
s nejrůznějšími omezeními a překonávat všude přítomnou obavu a nejistotu, co bude dál,
a hledat pověstné světlo na konci tunelu.  Více týdnů bylo strávených doma na distanční
výuce než těch, ve kterých jsme byli ve škole a relativně normálně jsme se učili.

        Dnes můžeme říct, že jsme těžkou dobu zvládli a jsme na cestě od epidemie k  lepší
budoucnosti. Neumíme ale odpovědět na otázku, jestli bude tato cesta přímá a krátká, nebo
jestli nás čekají překážky, či dokonce návrat zpět. Určitě jsme všichni na možné nesnáze lépe
připraveni  než  před  rokem.  My,  učitelé  a  pracovníci  školy,  i  vy,  zákonní  zástupci,  žáci  i
nejmenší děti z mateřské školy. Mnoho jsme se společně naučili a získali zkušenosti, které se
budou určitě hodit všem.

         Za to, jak jsme to zvládli a co jsme dokázali, je potřeba poděkovat.

         Děkuji rodičům a dalším rodinným příslušníkům, že byli trpěliví a vstřícní, že svým
dětem pomáhali s výukou, že jim zajistili podmínky, aby se mohly co nejlépe učit, že s nimi
doma trávili spoustu času a uměli je povzbudit a dodat energii a dobrou náladu.

          Děkuji žákům základní školy i dětem ve školce za to, že se dokázali přizpůsobit novým
a nepohodlným podmínkám učení, jak zvládali práci s počítačem a práci v on-line hodinách,
že  se  dokázali  většinou  soustředit,  překonat  technické  i  jiné  potíže  a  že  čas,  strávený
distanční výukou, nebyl marný.

           Děkuji kolegyním učitelkám, kolegům učitelům, asistentkám pedagogů za mimořádné
úsilí  při  vzdělávání  žáků.  Vážím  si  toho,  jak  byli  schopni  přizpůsobit  výuku  novým
podmínkám,  jak  rychle  a  kvalitně  zvládli  odlišný  způsob  vzdělávání  ,  jak  vycházeli  vstříc
potřebám žáků a jak s nimi i s jejich rodiči komunikovali. Práce pedagoga byla přitom ještě
složitější, než je za normálních podmínek, a vyžadovala více času a energie.

            Právě končící školní rok přinesl ale nejen nedostatky a těžkosti. Je také mnoho
pozitivního a dobrého, co jsme dokázali, a na tom se dá v budoucnu stavět.  Věřím, že právě
zvládnuté obtíže nás všechny posunuly dopředu a umíme lépe čelit problémům a nástrahám
nejen školního života.

            Nadcházející volné dny jistě umožní všem nabrat energii a pohodu i chuť do další
práce. Užijte si je podle vašich představ s rodinami, kamarády a přáteli.

            Přeji všem krásné a pohodové léto a budu se těšit na setkání na začátku školního roku
2021/2022.
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