Vážení rodiče,
opět je tu 1. září. Tentokrát je však jiné, než obvykle – mnoho dětí se vrací do školy po více než pěti
měsících. Některé se zvládly s distanční výukou popasovat na jedničku, jiné s tím třeba trošku zápasily.
Snažili jsme se jako Úřad městské části Praha 10 pomoci, jak jen to bylo možné: zajistili jsme dezinfekční
a ochranné pomůcky, poskytli počítače tam, kde byly nejvíce třeba, komunikovali jsme s řediteli. Jinak se se
způsobem distanční výuky každá škola vypořádala po svém – ze strany Ministerstva školství neexistovala
vždy jasná pravidla, nebyly jednoznačné pokyny. I tak jsme přesvědčeni, že naší ředitelé udělali maximum a
tuto novou a složitou situaci zvládli dobře!
Prvňáčci letos v září vstupují do škol, kde budou zavedena přísnější hygienická opatření. Po
budovách budou umístěny stojany s dezinfekcí, ve skladech budou připraveny dostatečné zásoby roušek
a dalších ochranných pomůcek pro případ nenadálé situace. Vyrobili jsme i jednoduché plakáty
s informacemi pro děti. Prosíme Vás, proberte s nimi znovu veškeré hygienické a preventivní zásady. Zní to
jako klišé, ale pokud k sobě budeme ohleduplní navzájem, riziko onemocnění bude opravdu nižší. Výuka
musí pokračovat, o tom jsme přesvědčeni, na jedničku však musí být zejména zdraví našich dětí.
Proto také, pokud to situace dovolí, budeme podporovat školy v přírodě na Horském hotelu
v Krkonoších. Uhradíme podstatnou částku za pobyt všech školáků, speciálně se budeme snažit pomoci
rodinám, které si školy v přírodě nebudou moci dovolit ani tak. Hotel, který MČ Praha 10 vlastní, se za
poslední dva roky proměnil k lepšímu. Má pěkné učebny uvnitř, multifunkční hřiště venku, hlavně ale
krásnou krajinu a čerstvý vzduch v okolí.
1. září 2020 bude jiné. Nedá se zcela předpovědět, jak se situace bude vyvíjet, ale školy na Praze 10
jsou připraveny tento nápor zvládnout. Na nově zřízené webové stránce www.praha10.cz/zdravinajednicku
Vás budeme informovat o pokynech a doporučeních ze strany Ministerstva školství. Prostřednictvím této
stránky také můžete vyplnit krátkou anketu. Pomůžete nám tak získat zpětnou vazbu, na základě které
budeme moci prostředí a fungování škol ještě o něco vylepšit.
V první řadě Vás však prosíme, abyste sledovali webové stránky Vaší školy a komunikovali přímo
s řediteli. Ti Vám poradí nejlépe.
Vážení rodiče, přejme si, abychom letošní podzim zvládli na jedničku.
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