SLOVO ŘEDITELKY
Milí studenti,
nacházíme se v době, kterou nikdo nečekal ani neplánoval, výuka se změnila doslova ze dne
na den. Jsme v situaci, kdy nemáme přesná pravidla a oporu v zákoně, v médiích probíhají
rozsáhlé diskuse, podmínky i pravidla se mohou měnit z týdne na týden a mnozí z vás si kladou
otázky a hledají odpovědi. Nikde není dáno, co by se mělo dělat a jak by se mělo učit.
Na studium na dálku jsme nebyli dostatečně připraveni a mnoho věcí se učíme za pochodu.
Uvědomte si, že v současném právním vakuu jde o respektování nepsaných pravidel, vše je
o dohodě, toleranci, důvěře a spolupráci.
Věřím, že se dokážeme na Mendláku dohodnout a domluvit se na podmínkách studia
a že se dokážeme vzdělávat na dálku i bez zákonných ustanovení. Důležité je, že se chceme
zlepšovat, vzdělávat, pečovat o svůj osobnostní růst. Je krásné vidět, jak se studenti
a pedagogové zlepšují, pracují na sobě, inspirují se, pomáhají si, usilují o efektivní komunikaci
a zpětnou vazbu. Cílem výuky dnes už nejsou jen vědomosti, znalosti, ale hlavně "měkké"
dovednosti a příprava pro život.
Celé toto období je jakási zkouška vaší zralosti a charakteru, musíte se naučit převzít
zodpovědnost za své učení. Možná se dá leccos opsat a podvádět, ale uvědomte si,
že v konečném důsledku podvádíte sami sebe a později na to můžete doplatit. Tady je na místě
citát Henryho Forda: “KVALITA JE UDĚLAT TO SPRÁVNĚ, I KDYŽ SE NIKDO NEDÍVÁ”.
Ptáte se na známkování, zatím nemáme lepší způsob hodnocení, nelze zavést najednou v tak
velkém měřítku slovní hodnocení, učitelé mají kolem 200 studentů...
Co je ale zřejmé, že na konci roku nemůže být N, takže je potřeba sbírat podklady pro klasifikaci
nebo známkovat, ve výuce na dálku jsme se domluvili, že student si může zvolit, zda známku
přijme či ne, pokud ji nepřijme, nedostává nedostatečnou, ale N. Pokud nebude na konci roku
hodnocen, bude mít prodlouženou klasifikaci a nejpozději do konce září musí ukončit ročník.
MŠMT zatím žádné rozhodnutí nevydalo, jen bylo řečeno, že učitelé známkovat mohou, pořád
je to ale o dohodě.
V těchto dnech se ukáže náš charakter, musíme si zvolit a rozhodnout se, co vlastně chceme.
Milí studenti, připravujte se do hodin, studujte, dělejte věci jinak a lépe, přijímejte výzvy
a buďte vstřícní i tolerantní k učitelům, není to jednoduché pro nikoho. Je potřeba, aby
se každý choval co nejpoctivěji a snažil se přispět svým dílem k týmové práci, spolupracoval
a neházel klacky pod nohy, nevyužíval mezer v zákonech ve svůj prospěch, řešil jen, co je
výhodné, ale aby se zamyslel nad tím, čím naopak může prospět ostatním a být především
dobrým ČLOVĚKEM.
Není třeba nikomu nic vysvětlovat, máme svědomí, a to nám přesně říká, co je dobré a co je
špatné.
A to, doufám, studenti na Mendláku cítí.
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