Z připomínek rodičů
Ve čtvrtek 17.1.2019 se konala schůze školské rady, zástupci rodičů /Martina Obůrková –
Předín, Pavlína Křivanová – Štěměchy/ vznesli několik připomínek.
Nedostávají žáci moc domácích úkolů?
No jak kteří. Někteří nemají skoro žádné, někteří jich mají přiměřeně a někteří hodně.
Množství domácích úkolů se odvíjí od vyučovacího předmětu, od ročníku, od vyučujícího, od
zrovna probíraného učiva a v neposlední řadě od píle žáka. Jestliže někteří žáci nevyvinou
dostatečné pracovní úsilí ve škole, dodělávají často práci doma.
Některé domácí úkoly jsou zadávány dlouhodobě, tzn. hodně úkolů, které mají být odevzdány např.
za týden nebo za 14 dní. Smyslem dlouhodobých úkolů je naučit děti plánovat a organizovat si
práci a správně zacházet s časem.
Neděle večer, dítko vytáhne z batohu několik zmuchlaných stránek hustě popsaných zadáním
příkladů, práce na několik hodin, smutně se podívá na maminku a oznámí: „To mám zítra
odevzdat“. Přirozená reakce maminky je: „No to se snad v té škole zbláznili nebo co?“ To, že se
ty papíry válejí v batohu už dva týdny, to je mamince z pochopitelných důvodů zatajeno.
Takže to potom vypadá, že za to nemůže žák – lajdák, ale škola, která děti přetěžuje.
O tom, zda zadávat, či nezadávat domácí úkoly proběhla nedávno živá debata mezi rodičovskou
veřejností na internetových sítích. K problému zadávání domácích úkolů se vyjádřilo MŠMT i ČŠI.
Pokud má škola zadávaní domácích úkolů zakotveno ve svém školním řádu, tak ano, domácí úkoly
je možné zadávat a vyžadovat jejich vypracovávání. Naše škola DÚ ve školním řádu má.
Proč nebylo některým žákům umožněno zúčastnit se lyžařského kurzu?
Z kapacitních důvodů /3 instruktoři – více učitelů nelze najednou uvolnit z běžné výuky/ se z 30
přihlášených 10 žáků nemohlo kurzu zúčastnit. Účast na lyžařském kurzu nebyla umožněna žákům,
kterým bylo v průběhu prvního pololetí školního roku uděleno kázeňské opatření – napomenutí
třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy.
Od 1.9.2018 je ve školním řádu zakotveno, že žákům, kterým je uděleno jakékoli kázeňské opatření
může být omezena účast na školních akcích a reprezentaci školy. Platí to vždy pro jedno pololetí,
každé další pololetí začínají žáci opět s čistým štítem a mají znovu šanci.
Toto nové „nepopulární“ pravidlo se velice osvědčilo. Žáci začínají chápat, že plnění povinností
je důležité a naopak, že jejich neplnění se nevyplácí. Chápe to i většina rodičů, někteří to dokonce
uvítali, protože je to v zájmu jejich dětí. Jako příklad poslouží dvě zcela rozdílné reakce rodičů:
1/ „Ano, to je v naprostém pořádku“
2/ „ Zeptám se rovnou, nešlo by to nějak obejít, kluk by si chtěl zalyžovat“
Pro formování morálních postojů dětí je ideální, když je výchova ve škole a v rodině v souladu,
když nastolená pravidla nejdou proti sobě, ale vzájemně se doplňují a podporují. Dětem rozhodně
neprospívá, když před ním rodiče zpochybňují rozhodnutí školy a společně se je snaží obcházet.
A že jsme lyžařský kurz neumožnili vlastním žákům a vzali tam cizí? Ne, lyžařský kurz byl opravdu
jenom pro žáky předínské školy, nikdo jiný se ho nezúčastnil. Nabídli jsme pouze volná místa
v autobuse, a to žákům opatovské školy a našim bývalým žákům. Ti všichni si dopravu autobusem
zaplatili sami, nečerpali tedy neoprávněně finanční prostředky ze SRPDŠ, které jsou určeny
výhradně pro žáky předínské školy.
V případě jakýchkoli nejasností a pochybností se rodiče mohou obrátit s dotazem přímo na vedení
školy /tel. 568 884 380, 728 031 831, zspredin@seznam.cz/ nebo na členy školské rady.
Vždy je lepší se zeptat než si vytvářet domněnky a šířit nepodložené informace.

