
  
 
 
 
 

 
Milí žáci, 

vážení rodiče, 

 

 

      dovolte mi, abych Vás touto cestou pozdravil a popřál Vám hodně zdraví, trpělivosti  

a optimismu. Prožíváme právě velmi zvláštní a nelehké období. To co většinu z nás trápí, je určitě 

nejistota, obavy a leckdy i smutek. 

 

 Úkolem vedení školy a našich pedagogů však není si stěžovat, ale naopak – být nápomocní, 

inspirativní a povzbuzující. Hlavní náplní práce všech učitelů je v současné době věnovat se svým 

žákům prostřednictvím tzv. distančního vzdělávání. To znamená zejména posílat výukové materiály 

do Vašich domovů, kde nyní probíhá Vaše další vzdělávání. Třídní učitelé naší školy si mohou určit, 

jakou formu domácí přípravy pro své žáky zvolí a co jim nabídnou, přičemž mohou využít i současné 

rozšířené nabídky on-line materiálů, které byly ředitelstvím škol poskytnuty. Důležité je především to, 

aby se materiály a odkazy vzdělávání dostaly ke všem žákům naší školy. Proto je také v tuto chvíli 

potřebné a důležité, aby si žáci v tomto směru pomáhali a případně si přeposílali své úkoly. Právě 

v této době můžeme naplno docenit všechny dostupné IT technologie. 

 

 Vážení rodiče, chápeme, že současný a nepříznivými okolnostmi vynucený způsob vzdělávání 

Vašich dětí pro Vás představuje nemalou dodatečnou zátěž. Mohu Vás ujistit, že si toho jsme vědomi 

a Váš nezbytný vklad oceňujeme. Je nyní zejména na Vás, abyste dohlédli na pravidelnost  

a soustavnost školní práce svých dětí a v jejich úsilí jim byli nápomocni. Učení je třeba se věnovat 

každý den, snad s výjimkou víkendů, přičemž optimální je nastavit si a dodržovat pravidelný učební 

režim. Dětem je však samozřejmě třeba dopřát i volný čas na odreagování – doporučit se dá zejména 

aktivní pohyb v přírodě, který kromě čisté hlavy a nové energie přispěje k utužení fyzické kondice a 

tím i zdraví Vás všech. Budete se pak cítit lépe a vězte, že Vám půjde lépe i učení.  

 

     Asi by bylo dobré hledat v této chvíli i pozitivní věci. Říká se, že všechno špatné je pro něco 

dobré … Vždy záleží na úhlu pohledu a také na způsobu vnímání věcí – světa. Jako pozitivní můžeme 

určitě vidět to, jak si lidé navzájem pomáhají, jak se stávají ohleduplnějšími a odpovědnějšími. Vám 

dětem se bude určitě do života hodit více samostatnosti, tvořivosti a posilování vnitřní síly, tedy vůle.  

Můžete se také věnovat ve větší míře svým individuálním koníčkům. V  neposlední řadě – některé 

rodiny jsou dnes více pospolu, mají více prostoru promyslet a trávit společný čas. Můžeme  

i více přemýšlet sami o sobě apod. No a máme se také na co těšit, na návrat k „normálu“,  

na vzájemná osobní setkávání – a také na naší školu … 

 

 

 Dávejte na sebe pozor a snad brzy NA SHLEDANOU! 

 

 

 

                                                                                                                  Za tým pedagogů 

       Základní školy, Trutnov 3, Náchodská 

                                                                                                                 Mgr. Zdeněk Švarc 

 

 

Nebojte se nás v případě potřeby kontaktovat!  


