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Škola online
Milé děti, vážení rodiče,
již od 13. března je škola uzavřena kvůli závažné epidemiologické situaci způsobené koronavirem. Víme,
že situace rodičů, kteří jsou se svými dětmi doma a musí zvládat kromě běžné péče také vzdělávání svých
ratolestí, není jednoduchá. Snažili jsme se jako škola usnadnit tuto situaci rodičům zavedením online
výuky, spočívající především v online hodinách.
Těší nás pozitivní ohlas od rodičů, byť víme, že se to zvláště ze začátku neobešlo bez technických obtíží.
Dovolte mi poděkovat za velmi aktivní přístup k zavádění online výuky našim pedagogům, kteří se záhy
po vzniku situace pustili do vzdělávání a myslím, že si vedli skvěle. Za to vděčíme také našemu
„ajťákovi“ Bohouškovi Pocovi, kterému tímto velmi děkuji.
Děkuji také našim provozním zaměstnancům za jejich pomoc s provizorním chodem školy. Podívejte se
na druhou stranu našich novin, že v této situaci myslí i na druhé a potřebné.
Nikdo zatím nevíme, kdy se ve škole s dětmi a vámi, rodiči, opět potkáme. My už se na děti těšíme,
v těchto dnech je i my poznáváme trochu z jiné stránky.
V předvečer velikonočních svátků mi dovolte popřát dětem a celým vašim rodinám jejich prožití tentokrát
raději v co nejužším rodinném kruhu, pevné zdraví všem a mnoho úsměvů, byť skrytých pod rouškou.
Mgr. Michaela Rybářová
ředitelka školy
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Roušky, kam se podíváš …

Roušky proužkované, žíhané, kostičkované, i
s hudebními motivy …

… šije naše paní vedoucí školní jídelny Hanka
Tydlitátová, …

… pan školník František Pačes …

… a také recepční paní Jana Keprová.

Naši provozní zaměstnanci, kteří se pustili do šití, mysleli i na obyvatele domova důchodců ve Mšeně,
kterým věnovali 130 roušek. Roušky si také necháváme jako event. rezervu pro naše žáky.

Paní hospodářka Jitřenka Pavlů pomáhá rodičům
s vyřizováním žádostí o ošetřovné …

… a slečna asistentka Zuzka Šimková
s připojováním žáků i rodičů k online výuce.
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