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V Chrašticích 13. března 2020

vážení rodiče,
já i všichni zaměstnancijsme si vědomi problémů,které Vám vznikly nařízenímo uzavření škol.
Rádi bychom Vám tuto situaci co nejvíce usnadnili a přitom nechceme přenášet odpovědnost školy
za výuku a vzdělávání na Vás. Přinejmenším v následujících 30 dnech ale budeme muset společně
hledat nová řešení a možnosti. proto se budeme rnaximálně snažit o komunikaci s vámi ivašími
dětmi i v hledání způsobů,jak současnou situaci zvládat co nejlépe.

Zpočátku budeme pracovat s tím, co už známe, tedy s týdenními plány. Ty najdete zveřejněné na
školnímwebu na obvyklém místě a také na odkazu, ktený Vám zašlou nebo již zaslaly třídní
učitelky.
Týdenní plány budou mít trochu jinou formu, protože chceme, aby děti dokázaly pracovat co
nejvíce samostatně, velký důraz klademe na vnitřní motivaci k učenía tomu se budeme snažit
přizpůsobit i metody a formy. Plán bude zaměřen hlavně z počátku na opakování a procvičování jlž
probraného učiva. Samozřejmostí budou odkazy a doporučenína jiné vhodné zdroje.
Tento způsob výuky bude ale vyžadovat také Vašisoučinnosta podporu. Zpočátku musíme třeba
vyřešit technické záležitosti a podmínky, které jsou v různých domácnostech různé.Chápeme, že
máte ijiné povinnosti a starosti, které vám v tom mohou b,ýt překážkou.
Rozsah plánů není závazn,ý, ale pouze doporučený. Každédítě můžepracovat podle svých
možnostía schopností. Prosíme Vás také o zpětnou vazbu směřovanou k třídním učitelkám.
Je nám jasné, že se všechny děti nemohou naučit všechno stejně, jako by chodily do školy. Domácí
příprava a učenípřispějí ale také k tomu, aby se děti nenudily, aby přišly na jiné myšlenky a měly
smysluplnou náplň k využitívolného času, kterého ted'mají více než jindy.

Podle mých informací připravuje Česká televize vysílánípro žáky, ve kterém se budou skuteční
učiteléobracet k dětem s nabídkou uýukových témat. Věřím, že itato forma podpory bude pro Vás
a vaše děti užitečná.
Neměli bychom také zapomínat, že i dětivnímajíobavy z neznámé a nové situace, mohou cítit
§tress nebo mít strach z budoucnosti. Různéaktivity, společnéčinnosti, čteníknih a povídánío
tom, co děti zajímá, vysvětlování jejich otázek aj. * to vše pomáhá tyto obavy zaplašit.
Nejdůležitějšíje však zdraví a potřebné je také zachování klidu a vnitřní pohody. PřejiVám, abyste
to doma s dětmizvládli, opatrujte sebe isvé blízké.
Těšíme se, až se všechno vrátí do normálu a my §e budeme moct zase potkávat s Vámi i Vašimi
dětmive škole i mimo.
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5 pozdravem Karel Derfl, ředitel školy
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