
Vážení rodiče, 
zdravíme vás v novém týdnu. Doufáme, že je situace u vás doma v rámci možností 
v pořádku. Za nejdůležitější věc v této vypjaté situaci považujeme to, abychom se všichni 
snažili zbavit obav a nejistot, což není vůbec jednoduché. I my se snažíme přispět k určitému 
zklidnění a stabilizaci situace. Proto jsme ihned započali s intenzivním kontaktem s našimi 
žáky, abychom jim alespoň prostřednictvím on line nástrojů poskytli nějaké pevné body, o 
které se mohou opřít. Uvědomujeme si, že i děti mají strach a někteří nejistotu a určitou 
nepřehlednost situace nesou velmi těžce. 

Minulý týden jsme si s vámi i se žáky nastavili pravidla komunikace během uzavření školy. 
Zdá se, že většina pravidel se osvědčila a některá ještě budeme upravovat v závislosti na 
Vaší zpětné vazbě a dalším vývoji situace. Velice děkujeme za spolupráci a v mnoha 
případech i o pro nás tak důležitou podporu z vaší strany! 

Tento týden se ještě budeme učit orientovat v nové situaci, učitelé, žáci i vy, rodiče. Na konci 
týdne se vám ozveme s krátkým dotazníkem, jak vám vyhovují nastavená opatření. Pokud je 
něco, co zásadně znemožňuje práci žáků (např. výrazně omezený přístup ke stabilnímu 
internetovému připojení), dejte prosím vědět ihned třídnímu učiteli/ třídnímu zástupci a 
domluvte se na alternativním řešení. Hlavním způsobem zadávání domácí práce je Škola 
OnLine, kde v poznámce k hodině najdete vždy veškeré potřebné informace. 

Rozumíme, že ne pro každého je únosné množství zadávané domácí práce, kterou škola 
generuje, ale na druhou stranu si umím představit, že mnohé z řad učitelů či žáků udržuje 
v jistém bezpečí „normálnosti“. Přistupujte tedy, prosím, k domácí přípravě vašich dětí 
s ohledem na vaše aktuální možnosti, se zdravým rozumem a tolik potřebným nadhledem. 

Hledáme nejjednodušší cestu pro zadávání úkolů tak, abyste s tím vy – rodiče -  měli co 
nejmenší práci. Dokážeme si představit, že se můžete nacházet v obtížné situaci, a tak 
nechceme, aby vám ještě škola přidělávala starosti. I z tohoto důvodu od příštího týdne 
dojde ke zjednodušení a zkrácení rozvrhu. Budeme moc rádi, když společný čas, který se 
vám v rodině naskytl, využijete dle svého uvážení, třeba procházkou, hraním osvědčených 
her, jako jsou karty či „deskovky“… I pro děti je to velká příležitost naučit se spoustě nového, 
co škola při nejlepší vůli nabídnout nemůže. 
Pokud se týče plánovaných akcí, zatím jsme odvolali vše až do dubna. Pevně věříme, že 
školy v přírodě se uskuteční, zatím zjišťujeme případné storno podmínky při různých 
variantách. 

Prosím vás, abyste i nadále sledovali Školu OnLine a naše webové stránky, o všech 
změnách se snažíme urychleně informovat. 

Věříme, že společnými silami vše zvládneme, přejeme hodně sil a hlavně zdraví!!! 

Za vedení školy Běla Outratová, Anna Kobrová, Zuzana Outratová a Denisa Horáčková 


