Státní ministr

SASKÉ STÁTNÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ

P.O.BOX 10 09 10 I 01079 Drážďany

Všem rodičům
žáků a žákyň
státních škol ve
Svobodném státě Sasko
pro informaci:
Rodičům žáků a žákyň soukromých škol

V Drážďanech 23. dubna 2021

Změny v provozu škol platné od 26. dubna 2021
Vážené dámy, vážení pánové,
milí rodiče,
narychlo se musíme všichni znovu nastavit na rozsáhlá omezení v oblasti
školství, která se dotýkají zejména dětí. Vím, jak těžké břímě leží na rodinách a
že se strachujete o rozvoj svých dětí. Spolkový zákonodárce nám novelou
zákona o ochraně před infekcemi již nedává žádný prostor k tomu, abychom
nabídli prezenční výuku na všech školách. Předpisy týkající se střídavé výuky od
incidence 100 a zákazu prezenční výuky od incidence 165 mají okamžitou
platnost.
Jak učitelky a učitelé, tak i my na saském státním ministerstvu školství budeme i
nadále dělat vše proto, abychom Vašim dětem i v této situaci zpřístupnili dobré
příležitosti soustavného vzdělávání.
Vaší paní ředitelce školy, resp. Vašemu panu řediteli školy jsme předali
doporučení, jak to realizovat. Ti společně se svým učitelským sborem detailně
rozpracují provoz školy, který bude odpovídat daným, nadmíru rozdílným
personálním a prostorovým podmínkám. V případě, že bude možná prezenční
výuka ve střídavém režimu, budou školy postupovat podle předpisů platných od
poloviny března 2021.
Spolkovým zákonodárcem stanovená povinnost výuky ve střídavém režimu na
základních školách uvádí nás a školy stejně tak jako i rodiny do nanejvýš složité
situace. Musíme zcela od základu změnit vyzkoušený a osvědčený koncept
pevných skupin/tříd. Základní škola musí naplánovat současně výuku, nouzovou
péči a školní družinu – zpravidla na stejném místě. Abychom dokázali pokrýt
vysokou potřebu personálu, zajistili jsme, aby mohly být nebyrokraticky
zmobilizovány též další pracovní síly. To se ale bohužel nedá zorganizovat v
několika málo dnech. Mějte proto prosím pochopení, že nejdříve musíme najít
řešení a ta pak průběžně optimalizovat.
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Ve fázi střídavého modelu by na sebe měly prezenční a distanční výuka vzájemně navazovat.
Úkolem distanční výuky bude procvičovat a upevňovat učivo nabyté během prezenční výuky. Kvůli
tomu budou žáci a žákyně dostávat samozřejmě také úkoly. Vedení žáků v rámci distanční výuky
nemůže proběhnout s tou intenzitou jako v dosavadních, resp. výhradních fázích distanční výuky,
neboť učitelé v době, kdy se Vaše dítě bude učit doma, povede prezenční výuku pro druhou
polovinu třídy.
Intenzivnější použití platformy LernSax jsme zabezpečili dodatečnou vyrovnávací pamětí a znovu
jsme výrazně rozšířili kapacitu paměti. Ve fázích, v nichž s výjimkou závěrečných tříd a 4. ročníku
nebude možná prezenční výuka, bude podpora a pomoc ze strany školy obzvláště důležitá.
Předpokládaný horizont pro vytvoření distanční výuky jsme sdělili již v únoru.
Pro zvládnutí vědomostních a kompetenčních mezer již existuje plán. Pro tento školní rok jsou
definovány redukované obsahy učiva, tak aby se děti mohly dostat pokud možno na stejnou
úroveň. A i v příštím školním roce dostanou učitelé a učitelky potřebnou volnost k tomu, aby vyšli
vstříc rozdílným úrovním stavu znalostí žáků a žákyň. Žáci a žákyně doženou mezery v učení.
Od pondělí jsme pro Vás na našem blogu www.bildung.sachsen.de/blog zveřejnili rozsáhlé
informace týkající se provozu škol.
Tato situace je nelehká pro všechny zúčastněné. Vedení škol mají povinnost uvádět předpisy do
praxe. Společně se svými učitelskými sbory dělají, co mohou.
Tento školní rok se podaří zakončit dobře jen s úsilím a dobrou vůlí. Motivujte prosím dál své děti,
aby to nevzdávaly a vytrvaly. Buďte jim oporou a dodávejte jim optimismus.
Vám i Vašim blízkým přeji všechno nejlepší a hodně sil. Neztrácejte naději a buďte zdrávi!
S přátelským pozdravem
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