
VÁŽENÍ RODIČE!                                                                30.6.2020 

Ráda bych Vám poděkovala za aktivní  přístup  k vzdělávání  v uplynulém období. 

 Vyrovnat se s náhle vzniklou situací, rychle organizovat dálkové spojení , zvyknout si na nový způsob 

komunikace, nový způsob výuky, najít co nejvhodnější a schůdnou cestu nebylo jednoduché pro nikoho 

z nás. Navíc s nejistotou, jak to bude trvat dlouho, jak nás to zasáhne osobně. 

Děkuji, že jste byli v aktivním spojení s vyučujícími. Paní učitelky mi na pravidelných poradách sdělovaly, jak 

se spolupráce daří , v ojedinělých případech  také nedaří. Hledali jsme cestu ke zlepšení. 

Děkuji, že jste sledovali mé zprávy, ať na našich webových stránkách či v mailech od třídních p. učitelek, ve 

kterých jsem Vás informovala o novinkách z různých úřadů např. OSSZ  v Děčíně – měnící se požadavky na 

různé dokumenty, zprávy a požadavky z MŠMT, školní jídelny apod.  

Těšila jsem se / a nejen já/ na obnovení školní docházky – byť  s určitými omezeními.  

Školu začalo navštěvovat téměř 70% žáků. Je pravda, že jsem si  „DOBROVOLNOST“  v nástupu do školy 

vysvětlila tak, že pro pokračování v dálkové výuce budou rozhodovat opravdu vážné důvody dané 

epidemiologem. 

Děkuji Vám i dětem za pochopení a vážnost ,s jakými jste přijali nutná, i když v jistých ohledech omezující 

pravidla, bez kterých nebylo možné zahájit výuku a pracovat bez problémů  v pohodě a v klidu. 

Smutné je i to, že některé naše tradiční akce: společné foto tříd, olympiády - lesní a sportovní, výlety, 

nocování, loučení s páťáky , také nemohly proběhnout. O to více se budeme těšit na rok příští. 

 Přes všechna úskalí jsme úspěšně dospěli  k závěru školního roku, úspěšně si vedli žáci v přijímacím řízení 

na gymnázium, zvládli jsme netradiční zápis budoucích prvňáků. 

Teď nastanou prázdniny, ve kterých je nutný odpočinek, regenerace sil, abychom s elánem zahájili nový 

školní rok. 

 

Přeji všem hezkou a zdravou dovolenou .      

                                                              

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 


