Milí rodiče, milé děti,
třetí týden vyučování na dálku (Distance Learning) máme téměř za sebou a já bych Vám ráda
chtěla jménem celého školního kolektivu vyslovit uznání a pochvalu za vykonanou práci.
Vše probíhá celkem dobře, v rámci možností bez vážnějších problémů a pokud se obtíže
objeví, snažíme se je obratem vyřešit. Víme, že požadavky a s nimi spojená zátěž jsou vysoké,
přičemž samozřejmě zohledňujeme Vaši rozdílnou životní situaci. To si uvědomujeme a tím
více si ceníme Vašeho zodpovědného přístupu k práci s dětmi a jejich přípravě na zvládnutí
učiva.
Děkujeme Vám mnohokrát za Vaše četné, kladné a povzbuzující reakce, ale také za kritické
připomínky, které také bereme vážně. Učitelé stále pracují na zdokonalování metodiky s
cílem žákům co nejproduktivněji zpřístupnit nové způsoby učení a práce.
Dle sdělení ministerstva školství z dnešního dne je jisté, že se současná situace s nouzovým
provozem škol o určitou dobu prodlouží. S určitostí budeme vyučovat formou Distance
Learning celý duben, pravděpodobně však ještě i déle. Pedagogové budou s Vámi a Vašimi
dětmi i nadále udržovat pravidelný kontakt. V současné době pracujeme na zavedení
vhodných vyučovacích platforem, prostřednictvím kterých bude možné udržet velice důležitý
přímý kontakt s dětmi a přes které by bylo možné v případě potřeby vyučovat i novou
vyučovací látku. U těchto platforem se jedná například o Microsoft Teams, Zoom Meetings,
Anton nebo Skype. Tyto se kromě mailů a telefonů stanou nejdůležitějšími komunikačními
prostředky mezi Vašimi dětmi a našimi pedagogy.
V příštích týdnech děti dostanou také nové vyučovací podklady. Podklady rozešleme
E-mailem anebo přes platformy. Pokud nemáte možnost je vytisknout, můžete si je také
vyzvednout ve škole.
Víme, že pro Vás, milí rodiče, současná situace není jednoduchá. Prožívejte se svými dětmi
společně strávený čas, hrajte si s nimi a užívejte si rodinný život. Vy sami znáte své děti
nejlépe a můžete nyní rozhodnout nejlépe, s jakou intenzitou a v jakém rozsahu se Vaše děti
mohou v současné době nejlépe učit.
V tomto smyslu Vám a Vašim drahým přeji krásný a klidný velikonční týden!
Zůstaňte zdrávi!
Mgr. Dipl.Päd. Marcela Ofner
Ředitelka Obecné školy Komenský

Liebe Eltern, liebe Kinder,
nun ist schon die 3. Woche des Distance Learnings fast vorbei und ich möchte Ihnen/Euch
allen im Namen der gesamten Schulgemeinschaft unsere Anerkennung und Hochachtung für
die erbrachten Leistungen aussprechen.
Es läuft im Großen und Ganzen gut, natürlich gibt es Herausforderungen und
Schwierigkeiten, aber diese gibt es im regulären Alltag des Präsenzunterrichts auch. Die
Anforderungen und die damit verbundenen Belastungen sind – auch unter Berücksichtigung
Ihrer/Eurer unterschiedlichen privaten Lebensumstände – schon hoch, das ist uns bewusst.
Wir bedanken uns für die zahlreichen Rückmeldungen, freuen uns über die sehr vielen
positiven aber nehmen auch die kritischen Anmerkungen ernst. Deswegen arbeiten wir
ständig an Verbesserungen, um Ihnen/Euch allen das neue Lernen und Arbeiten so gut wie
möglich zu gestalten.
Nach der heutigen Mitteilung des Bildungsministeriums steht fest, dass sich die jetzige
Situation mit dem schulischen Notbetrieb um Einiges verlängern wird. Wir werden auf jeden
Fall den ganzen April, wahrscheinlich aber auch noch länger, mittels Distance Learning
unterrichten. Die Lehrkräfte bleiben mit Ihnen und euren Kindern weiterhin regelmäßig im
Kontakt. Wir sind gerade dabei geeignete Lernplattformen zu organisieren, über die der so
wichtige Kontakt mit den Kindern aufrecht erhalten bleibt und über die gegebenenfalls auch
der neue Lernstoff vermittelt werden kann. Diese Plattformen, wie z.B. Microsoft Teams,
Zoom Meetings, Anton oder Skype, werden zusätzlich zum Mail und Telefon zum wichtigen
Kommunikationsmittel zwischen Ihren Kindern und den Lehrkräften.
Die Kinder werden in den nächsten Wochen auch neue Lernunterlagen bekommen. Die
Unterlagen können per Mail oder über die Plattformen vermittelt werden, wenn Sie nicht die
Möglichkeit haben sie auszudrucken, können Sie sie gerne auch in der Schule abholen.
Wir wissen, dass für Sie, Eltern, die Situation jetzt nicht einfach ist. Verbringen Sie
gemeinsame Zeit mit Ihren Kindern, spielen Sie und genießen das Familienleben. Sie kennen
Ihre Kinder am besten und können jetzt am besten entscheiden, wie intensiv und in welchem
Ausmaß ihr Kind momentan lernen kann.
Damit wünsche ich Ihnen/Euch und Ihren/euren Lieben schöne und geruhsame Osterwoche!
Bleiben Sie gesund!
Mgr. Dipl.Päd. Marcela Ofner
Direktorin VS Komensky

