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V Praze 23. března 2020
Vážení rodiče, milí žáci
Zdravím Vás v tomto nelehkém období epidemie. Zítra to budou 2 týdny, kdy byly školy
uzavřeny. Jak pro Vás, tak i pro nás začalo nové nezvyklé období. Začali jsme nově výuku na
dálku. Všichni se snažíme hledat takové formy vzdělávání, které budou účinné a efektivní, a
především budou vyhovovat i Vám, abyste se mohli z prostředí domova vzdělávat.
Zatím nevíme, jak dlouho toto období bude trvat, nevíme ani jak se změní organizace
školního roku (jak bude pokračovat, jak se posunou termíny maturit a závěrečných zkoušek,
přijímacích zkoušek).
Chtěl bych Vás požádat, abyste přistupovali ke vzdělávání svědomitě a odpovědně.
Všichni kolegové Vám předávají potřebné pokyny a materiály ke vzdělávání a následně
provádějí kontrolu a hodnocení.
I od Vás máme zpětnou vazbu, že výuka prostřednictvím úkolů na webu funguje. Další
formou je i výuka přes Skype.
Bohužel musím apelovat na žáky, kteří doposud přistupují ke vzdělávání nezodpovědně a
nerespektují výuku na dálku. Jednak tím znevažují práci učitelů, jednak neplní své povinnosti
vyplývající ze vzdělávání, a proto se tato nečinnost může projevit v hodnocení na konci
školního roku.
Věřím, že Ti, kteří ještě neodevzdali úkoly nebo nenavázali kontakt s učiteli, v brzké době tak
učiní.
Chtěl bych požádat i Vás, rodiče, abyste sledovali činnost Vašich dětí a jejich zájem o
vzdělávání a plnění školních povinností.
Doporučuji Vám, abyste denně sledovali náš web a pracovali na zadaných úkolech. S učiteli
komunikujte e-mailem.
Nezapomeňte ani na pohybové aktivity a cvičte doma a v přírodě. O dalším postupu Vás
budeme informovat.
Závěrem Vám všem přeji pevné zdraví a věřím, že nad epidemií co nejdříve zvítězíme a vše
se vrátí do normálního školního života. Buďte ohleduplní.
„My jsme tu pro Vás, Vy jste tu pro nás“ - bez toho by škola nefungovala.

Zdravím Vás s celým kolektivem
Ing. Ivan Roušal – ředitel školy

