Vážení rodiče a přátelé školy,
dnes nastupují do školy pedagogové a asistenti a za týden i vaše děti. Všichni jsme zvědavi, jaký
ten nový školní rok 2021/2022 bude. Jak nás ovlivní covidové nebezpečí, zda děti doženou loňskou
neprobranou látku a zda budou úspěšní ve zkoušení … ach ty známky …
Chtěl bych vás tímto malým proslovem uklidnit. Ne trochu, ale dost. Samozřejmě, že
neovlivníme covidová nařízení z ministerstev zdravotnictví a školství, ale budeme je aplikovat a
tolerovat v té nejméně náročné formě pro děti. V této souvislosti prosím o jedno. Zapomeňte na
nepříjemné roušky (budou snad jen na chodbách) a nemějte strach z testování. Zvláště na prvním
stupni máme opět domluvenou zdravotní firmu, která děti otestuje. A na druhém stupni už děti ví, že
strčit si každý sám malou tyčku do nosu 1 cm (s prstem se tak děje úplně normálně a v pohodě) není
vůbec žádný problém. A za tu cenu, že děti mohou chodit do školy a nemusí se učit doma na distanční
výuce, to určitě stojí. Opravdu použijme všichni zdravý rozum a nedělejme problém tam, kde není. A
hlavně se nedejte ovlivňovat těmi, co hlásají nesvobodu a nebezpečí z roušek nebo z těch testů, které
už byly použity dlouho před prázdninami a nic nikomu neudělaly. Opravdu buďte v klidu.
Druhá oblast se týká probírané látky. Myslím, že i v odborných kruzích bylo často poukazováno
na to, že ve školských vzdělávacích programech je tolik zbytečných informací, že by jejich zeštíhlení
bylo na místě. Ano, je to pravda. V mnoha předmětech budeme dělat v tomto školním roce velikou
revizi probíraných oblastí tak, aby děti nebyly zbytečně přetěžovány množstvím látky a faktů, ale aby
spíše dovedly tato fakta obhájit, diskutovat o nich, pochopit logické souvztažnosti a dovedly si
vzájemně pomoci. A to vše v přátelské atmosféře, kterou škola už dlouhodobě ctí a prosazuje.
Samozřejmě to souvisí s chováním a jednáním vašich dětí – našich žáků. Učitelé nejsou nepřátelé a
vaše děti by to měly vědět i od vás, kteří nás třeba hodnotíte a nezjistíte si fakta, jak to doopravdy bylo.
A než nás v sobě a bohužel často i před dětmi odsoudíte, zkuste si najít čas na oslovení učitele, kterého
se to týká. A já si dovolím být záštitou pro vás, pro vaše děti i kolegy učitele, aby se jednalo na rovinu,
bez velkých emocí a s výsledkem, který bude spravedlivý a smysluplný. A to je slovo, o které se budeme
často opírat. V učení, v jednání s dětmi i s vámi. Věřím, že najdeme cestu k tomu, aby kdo chtěl, mohl
se v klidu učit a kdo nechce, toho nenecháme výuku narušovat. Je to závazek i cesta těžká, ale je to
naše povolání a poslání, které jsme si vybrali a chceme ho s vašimi dětmi partnerským způsobem
realizovat.
A poslední problém, který řeší škola, děti, rodiče – známkování. Věřím, že i tady jsme se s kolegy
shodli, že známka není to nejdůležitější a pohoda ve vyučování a smysluplně probraná látka je mnohem
důležitější. A cílem známkování není a nebude „nachytat děti“, když něco neumí, ale motivovat je
k tomu, aby samy chtěly ukázat, co umí. Samozřejmě, že to nepůjde u všech, vždy a bez problémů. Ale
vše se dá řešit v čase, kdy se to děje (ne před pololetím) a učitelé jsou připraveni vám naslouchat a
přijímat od vás i vaše sdělení, co jste udělali pro domácí přípravu i vy (stačí i jen důslednost, hranice,
pravidla a klid na učení). Nechceme, abyste dělali za vaše dítě úkoly, prezentace a seděli s ním dlouho
do noci u zkoušení. Takže se neděste ze známek, ale vězte, že i s obávanými učiteli jsme si už sedli
k jednomu stolu a věřím, že nebude žádný „nebezpečný“ předmět. Ale o to se musí postarat i děti tím,
že se mohou zeptat, že něčemu neporozuměly. Bez obav (pokud si celou dobu nehrály s nějakou
hračkou nebo se nebavily se sousedem) …
Vážení rodiče, těšíme se na vaše děti i na vás, věřte nám a vzájemně se podporujme. Je to pro
vaše děti ta nejlepší cesta, jak fenomén „škola“ v pohodě zvládnout.
Váš pan ředitel Miloslav Palát

