Vážení žáci,
Prožíváme nesmírně obtížné období, něco, s čím jsme se nikdo z nás dosud nesetkal, něco, co by
nikoho z nás před nedávnem nenapadlo, že nastane nebo může nastat, něco, co nikdo z nás nečekal.
Situace se vyvíjí velice rychle, vše se mění, chybí informace, panuje nejistota, někdy i strach.
I já, téměř vždy optimisticky naladěný, mám občas „černé myšlenky“, asi jako každý. Nechci ale být
pesimistou, nepříznivých informací je spousta, tedy buďme alespoň realisti (nebo i optimisti).
Bohužel, v tomto okamžiku nikdo netuší, jak dlouho budou školy opravdu uzavřeny. Informace o
podobě maturit a přijímaček byla p. ministrem zveřejněna, ale vše se odvíjí od otevření škol. Věřím, že
všichni, jak žáci, tak učitelé udělali a udělají všechno proto, abyste se alespoň něco v těchto
omezených podmínkách naučili, abyste věnovali čas opakování, to je velice důležité. Proto prosím
pracujte podle pokynů svých učitelů, jak nejlépe umíte, učíte se přece pro sebe.
Podle informací, které dostáváme, velká většina z vás pracuje tak, jak by měla a z toho máme
opravdu obrovskou radost, a jen to potvrzuje to, že žáci naší školy jsou skutečně super.
Vše je řešitelné, chybějící doba výuky se částečně nahradí domácí přípravou, částečně se rozloží
v čase, tedy vše doženeme, a pokud budete pilní, tak vše zvládnete v pohodě.
Největší starost mají ti, co letos maturují a ti, kteří k nám na školu chtějí být přijati. Čas, který nyní
máte, můžete věnovat přípravě a opakování, tedy věříme, že budete připraveni opravdu dobře. Ale
samozřejmě vše záleží na vás, učitelé v naší škole se vám budou vždy snažit pomoci, ale naučit za
vás se učivo nemohou.
Mottem naší školy je „škola nás baví, chodíme sem rádi“. Víme, že toto platilo pro většinu z vás a
myslíme si, že pravdivost tohoto motta bude nyní skutečně potvrzena, opravdu snad každý by raději
nyní do školy chodil.
Milí žáci (současní i budoucí), připravujte se doma tak, jak to jde, věnujte čas i odpočinku. Jménem
všech učitelů naší školy vám slibuji, že pokud budete zodpovědně plnit úkoly od vás požadované,
budeme se všichni snažit o to, aby vše dobře dopadlo a také to tak dopadne (jsme přece optimisté).
Vyřiďte prosím toto i svým rodičům, přečtěte jim toto poselství, vše co je alespoň trošku pozitivní v této
době každého potěší.
A pokud byste cokoliv potřebovali, můžete se obrátit na své třídní učitele, nebo napsat přímo nám,
určitě nás každá zpráva, každá informace potěší.
Pokud byste potřebovali pomoc našeho poradenského týmu, můžete se obrátit na výchovné poradce,
na školní psycholožku a na speciální pedagožku, kteří vám určitě pomohou a poskytnou podle
možností vše potřebné. Kontakty naleznete na stránkách školy a osloví vás též emailem.
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