Slavnostní ukončení školního roku – 30. 6. 2021
Vážení žáci a rodiče, vážení pedagogové a zaměstnanci školy, vážený pane starosto, místostarosto,
dovolte mi, abych Vás všechny přivítal na slavnostním ukončení školního roku 2020/2021.
Scházíme se tu po 10 měsících, kdy jsme se přivítali s novými žáky naší školy, abychom krátce zhodnotili
právě končící školní rok. Jaký byl a co se nám povedlo? Napadají mě slova jako zvláštní, divný, takový
nijaký, ulejvárna, ale také náročný, vysilující, distanční, … a asi by se dalo najít spousty dalších slov.
Každý z nás si během uplynulých deseti měsíců odžil chvíle, které ovlivňují jeho pohled, mnozí z nás
zažili nelehké situace, s kterými se snažili více či méně úspěšně poprat. Většina z Vás žáků strávila
převážnou část školního roku (8 z 10 měsíců) doma na distanční výuce, často bez potřebných sociálních
kontaktů se svými vrstevníky a učiteli. Jediný kontakt se odehrával v online prostředí. V průběhu
měsíce dubna a května jste se pak postupně všichni vrátili zpět do školy a mohli jsme si tak
připomenout základní pravidla našeho soužití zde ve škole a z očí do očí zopakovat učební látku
probranou na distanční výuce. Tento nestandardní průběh školního roku nás jistě vede k drobnému
zamyšlení. Co vše nám toto období dalo či vzalo?. Pokusím se za sebe alespoň krátce – většina z nás se
jistě zdokonalila v práci na počítači, naučili jsme se používat online nástroje ke komunikaci. Zjistili jsme,
že i v naší bezprostřední blízkosti můžeme najít či vymyslet spoustu zajímavého. Měli či neměli jsme
možnost, trávit více času se svou rodinou. Často jsme se museli postarat o své nejbližší, čelili jsme
těžkým situacím, navíc pokud někdo z rodiny vážně onemocněl. Ztratili jsme přímý kontakt se svými
kamarády a přáteli, zjistili jsme, jak moc, jsou pro nás cenní, či ne. A mohl bych pokračovat dále a dále….
To co je ve škole a vzdělávání nejdůležitější a co nám umožnilo vše obtížné zvládnout je komunikace a
to mezi žáky a učiteli, mezi žáky a rodiči a mezi učiteli a rodiči. Pro všechny zúčastněné to bylo velmi
těžké období a všichni si zasloužíte veliké poděkování, za to jak jste to zvládli. Chtělo by se říci na závěr,
zvládli jsme to a sejdeme se zde v září a vrátíme se k výuce a školní docházce tak, jak bylo dříve běžné.
Je ale zřejmé, že epidemie ještě neřekla své poslední slovo a hygienická opatření a testování tu budou
s námi i v měsíci září. Chci ale věřit tomu, že většina z Vás dětí v příštím školním roce již stráví
převážnou část ve škole a že bude moci také sportovat a zpívat. Ovlivnit to může každý z nás a to svým
zodpovědným chováním. A my pedagogové se budeme snažit vytvořit ve škole pro zdárný průběh
vzdělávání ty nejlepší podmínky.

