Děkujeme za spolupráci, byla to jízda!
Vážení rodiče a fanoušci školy,
dovolte mi, abych Vám na konci školního roku poděkoval za
spolupráci. Za spolupráci, která byla v tomto školním roce v míře
ještě větší než obvykle a zároveň trochu jiná.
Vím, že se Vaše domácnosti se v poslední době změnily v domácí
miniškolu. Změna byla bez příprav, bez výukových pomůcek, bez
návodu jak učit, ale hlavně – bez varování!
Proto mi dovolte opravdu ocenit a poděkovat, s jakou energií jste se tohoto nelehkého úkolu zhostili
a s jakou měrou trpělivosti jste s dětmi pracovali. My jsme se ve škole snažili zadávat úkoly
srozumitelně a v rozumné míře, vy jste je potom doma s nezměrným úsilím zvládali.
Ovšem stejně jako pro Vás, tak i pro nás to byla úplně nová zkušenost. Na začátku období on-line
výuky jsme najednou byli všichni společně v neznámém prostředí, bez znalostí, bez zkušeností, často
se směšnou technickou výbavou. V průběhu on-line výuky se nám však zrodil model fantastické
spolupráce. Vlastní pílí jsme všichni zlepšovali své IT dovednosti, vylepšilo se technické zázemí.
Zejména v domácnostech, z prostředků rodičů, což je skvělé. Musím ocenit kreativitu při práci, a to
jak v práci u Vás doma, tak i v práci našich učitelů.
Z mého pohledu je nejvíc potěšující zjištění, že naše vzájemná spolupráce funguje, je ochota všech
učit se nové věci, je ochota naslouchat a je ochota i se smíchem přijmout, když se něco nepodaří. Že
se raketovým tempem zlepšily IT dovednosti nás všech. A to je nesmírně cenné do budoucna, určitě
nenecháme takový model spolupráce bez dalšího využití.
Naučili jsme se novému, více se poznali. V Rusku mají pro období Velké války heslo: „Nic nebude
zapomenuto, nikdo nebude zapomenut.“ V přeneseném slova smyslu – my na toto období určitě také
nikdy nezapomeneme.
Co bude ve školství dál, to uvidíme, ale jisté je, že přísloví: „Do stejné řeky nevstoupíš!“, bude platit
na 100% i zde.
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