Začátek nového školního roku v předínské škole
1. září začal školní rok 2020/2021. V tento den se poprvé po dlouhé době otevřely dveře školy
všem žákům. Z důvodu epidemie COVID-19 byla škola od 16. března uzavřena a žáci se
vzdělávali distančně. Byla to pro všechny nová a velice složitá situace, vypořádat se s ní
museli děti, rodiče i učitelé. Ráda bych touto cestou poděkovala všem rodičům, kteří svým
školákům doma se vzděláváním pomáhali.
Od 11. května chodili do školy deváťáci, aby se připravili na přijímací zkoušky na střední
školy. Od 25. května mohli nastoupit žáci prvního stupně a od 8. června se ve škole po týdnu
střídali žáci druhého stupně. Byl to trošku blázinec, ale zvládli jsme to a všichni si přejeme,
aby se podobná situace už nemusela opakovat. Ne všechno se dá totiž naučit doma u počítače.
Aneb jak pravil Jan Amos Komenský: „Jen lidé školou vzdělaní v pravdě lidmi jsou“.
Provoz školy se snažíme co nejvíce přizpůsobit běžnému režimu, byla třeba jen drobná
organizační opatření. Vše důkladně uklízíme, dezinfikujeme, hodně větráme, roušky naštěstí
nosit nemusíme. Zatím nefungují odpolední zájmové kroužky, takže žáci odcházejí ihned po
vyučování domů. Do školy je zakázán vstup rodičům a všem cizím osobám. Děti, které mají
příznaky respiračních nemocí, musí zůstávat doma. To bude trošku problém, protože
v podzimních a zimních měsících tradičně vydatně smrká a kašle celá škola. Zrušili jsme
všechny aktivity, které přímo nesouvisí s vyučováním /výlety, exkurze, divadla, …/ a snažíme
se dohánět učivo z minulého školního roku.
Když nebyly ve škole děti, nastoupili řemeslníci a podařilo se zvládnout hodně práce, která se
v době výuky zvládnout nedá. Co se tedy dělo ve škole během jejího uzavření a prázdnin?
 výmalba školní kuchyně, školních chodeb a třech tříd
 nová podlahová krytina ve dvou třídách
 nový nábytek ve dvou třídách
 vybavení školní kuchyně a školní jídelny novou chladící technikou /mrazák, lednice,
chladící pult na saláty a kompoty/
 revitalizace školní zahrady
Teď škola dost nutně potřebuje novou střechu, při vydatném dešti nám na několika místech
zatéká a to není dobré. Máme přislíbeno od pana starosty, tak snad se to co nejdřív povede.
A na závěr jedna dobrá zpráva – do lavic předínské školy letos zasedlo 16 prvňáčků, jsou moc
šikovní a ve škole se jim líbí  !
Žákům, učitelům a rodičům přeji klidný a úspěšný školní rok, pokud možno bez bacilů  !
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