Vážení rodiče a všichni ostatní, kteří jste doma s dětmi,
máme za sebou první týden s domácí výukou. Nejpozději v pondělí budou na webových stránkách
školy úkoly na další týden. Nebudeme psát úkoly po jednotlivých dnech, to považuji za zbytečné.
Týden je přehlednější a vy si sami s dětmi naplánujete, kdy a kolik úkolů děti udělají. Vždyť víte, že
někdy jde jejich domácí škola dobře, někdy vás děti překvapí, jak jsou šikovné, no a někdy se daří
méně a je lepší si dát delší přestávku.
Ale věřte, že i kdyby děti do školy nechodily třeba i dva měsíce, svět se nezboří a nikdo nezhloupne.
Všichni si navykáme na „nový“ způsob života, pro některé z nás je stresovější, mnozí naopak vítají to
všeobecné zklidnění. Vnímají to tak i děti, proto se věnujte hlavně jim, a to bez ohledu na množství
a frekvenci domácího vyučování – to teď opravdu není to nejdůležitější.
Pokud byste potřebovali, tak kontaktujte e-mailem vyučující. Jsme domluvení, že nejpozději
do druhého pracovního dne musí odpovědět. A kdyby náhodou někdo z vyučujících na e-mail
nereagoval, tak napište mně …..a já to zařídím.
Jakékoli dotazy (žádosti o ošetřovné apod.) zasílejte na moji adresu: Ivana.vodickova.zs@seznam.cz,
nebo během dne zavolejte do školy na číslo 267713530.
Přeji vám všem hodně trpělivosti s domácím vyučováním, poslušné žáčky a pokud možno co nejméně
jiných starostí. A především mnoho zdraví.
A co popřát domácím žákům?
Někomu se možná domácí škola líbí víc, než je vyučování ve škole. Ale stejně si myslím, že se vám
stýská - hlavně po spolužácích (snad i po vyučujících), po naší škole. Jinak to teď ale nejde a věřím, že
to doma určitě zvládnete.
A kdybyste nevěděli co s volným časem, vyrobte si roušku. Pořád je jich nedostatek a i naši vyučující
už se doma na jejich šití vrhli.
Vaše paní ředitelka Ivana Vodičková

