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Dobrý den páteční, nadějné dny další! 
 

Zdravím všechny návštěvníky webových stránek Sluneční školy. Devátý den 

procházím prázdnými chodbami naší školy a za zavřenými dveřmi tříd vnímám 

nebývalý klid, který však sem rozhodně nepatří! V duchu se ptám sám sebe:       

„Co se děje? Proč nejsou slyšet slova, smích, zpěv či tradiční školní ruch patřící                  

k životaběhu každé školy?” Odpověď je nasnadě – „koronavirus”, tedy nemilé, 

nepěkně znějící slovo, které nám všem násilně vstoupilo do našich životů. 

Pokud sledujete, co vše se přihodilo během několika uplynulých dní, jak       

se každou chvíli vyhlašují nová a na nepříjemnou situaci reagující prohlášení, 

zajisté rozumíte tomuto mému otevřenému dopisu a zároveň pozdravení                 

či povzbuzení z prostor, které bez přítomnosti dětí a dospělých, jejichž hlavní 

starostí je právě péče o výukový a zájmový program od rána do pozdního 

odpoledne, nedávají smysl.  

Protože však máme možnost komunikovat přes různá média s našimi milými, 

většinou hodnými, pracovitými, usměvavými (někdy třeba i zlobivými) dětmi          

a jejich zákonnými zástupci, využívám této příležitosti a této formy právě dnes.  

V rámci stručnosti a přehlednosti předkládám sedmero sdělení:  

 

*1. Řídíme se pokyny-pravidly, jež aktuálně mají dodržovat VŠICHNI! 

*2. Stýská se nám po 452 dívkách a chlapcích z 19 tříd = buďte zdravé/í! 

*3. Učíme se pravidelně přes DM Software a další doporučené programy; 

sledujeme webové stránky školy, navštěvujeme i náš facebook (vzpomínáme)          

a současně se těšíme na další akce! 

*4. Protože jsme sportovní a kreativně zaměřená škola, v rámci omezených 

možností cvičíme, tvoříme a nezlobíme (tím mámě a tátovi velmi pomůžeme)! 

*5. Každý den je škola otevřená od 7 do 13 hodin; kontakt viz výše! Kdykoli pak 

můžete komunikovat na čísle 776 689 287!  

*6. Jsme připraveni spolupracovat se ZŠ Šumavská, která pomáhá řešit situaci       

ve městě v součinnosti s integrovanými složkami!  

*7. Mějte se pěkně! Věřme, že vše dobře dopadne, že se v pořádku vrátíme            

do školy Sluneční!  
 

Za všech šedesát zaměstnanců Sluneční školy Vás zdraví Hynek Pálka 

http://www.slunecniskola.cz/

