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Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola 
Jihlava

SŠ maturitní obory:

VOŠ pomaturitní obory:

vzdělávání v laboratorních oborech - ZDRAVOTNICTVÍ, FARMACIE

ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM
LABORATORNÍ ASISTENT

DIPLOMOVANÝ  
FARMACEUTICKÝ ASISTENT
(denní studium i kombinované studium)

 od 15.00 do 17.00

• 

• 

• 

• 

Kontakty

+420 775 154 160

Za mě je to teď pro prvňáčky dale-
ko horší než na jaře, protože na jaře 
už za sebou měli alespoň půlku roku 
a věděli co a jak. Teď se sotva stihli 
rozkoukat.

Já jako maminka „druhačky“ se 
snažím to brát pozitivně. Za ten 
měsíc jeli s paní učitelkou na 200 %, 
takže najeto mají dobře. 

Snažím se doufat v to, že to bude 
jen do 2.11., ale moc tomu nevě-
řím. 

Jsem OSVČ a mladší dítko nechám 
co nejdéle ve školce, abych moh-
la alespoň část dne se starší dcerkou 
pracovat a u toho kontrolovat její 
učení. 

Naštěstí se nás netýká přímo on-
line výuka, takže dostaneme na 
týden učivo a můžeme si rozvrhnout, 
jak my sami potřebujeme. 

Přeji si jen, ať už je to za námi!

Jak se jako rodiče stavíte k distanční 
výuce? Dá se to zvládnout?

Michaela Hurdová,
maminka žačky 
2. třídy

Marie Krajcrová, 
maminka žaček 
2. a 4. třídy

Skloubit home offi  ce, distanční 
výuku 2. a 4. třídy, do toho uvařit jíd-
lo a nejlépe odpoledne distanční tré-
ninky dvou dcer, je hrozně náročné. 

Pevně doufám, že tentokrát to není 
na tak dlouhou dobu a že školy se 
na tuto variantu průběžně připravo-
valy a nebude v tom takový zmatek. 
Upřímně smekám před učitelkami 
i před námi rodiči, kteří to přežijí ve 
zdraví. 

Ovšem mám jeden takový pozna-
tek. My už jsme na „distanční“ výu-
ce od minulé středy. Jsem totiž pozi-
tivní a dcery i manžel jsou se mnou 
doma. Holky se naučily být samo-
statnější a úkoly ze školy řeší s větší 
pohodou. Už tu situaci znají z jara. 

Najeli jsme na již vyzkoušený 
model - dopoledne výuka, oběd, 
odpoledne zábava. Teď k tomu při-
dáme ještě odpoledne 3x týdně tré-

nink - suchou přípravu na kraso-
bruslení. Tím, že už to známe, jsme 
všichni víc v klidu. 

Samozřejmě, že až přijde na vysvět-
lování nové látky, bude to mazec. 

Shrnuto, podtrženo: Je to hrozně 
náročné a nikdo nenahradí učitelky. 
Už to ale známe, naučili jsme se více 

samostatnosti a snad to zvládneme i 
tentokrát. Nic jiného nám nezbude. A 
přece si nebudu stěžovat na sociálních 
sítích, jak je vláda hrozná a strašná. 

Tohle určitě naše děti nezajímá. 
Musí v nás mít vyrovnanou podpo-
ru, a ne naštvané rodiče, kteří jen 
nadávají na vládu.  -vd-


