Život není peříčko . . .
Mezi některými rodiči koluje „fáma“, že předínská základka je na svoje žáky zbytečně přísná
a že na ně klade zbytečně nepřiměřené nároky. Není to fáma, je to pravda, až na to slovo
„zbytečně“. Z určitého úhlu pohledu se to dá vnímat i jako pochvala. Daleko horší by bylo,
kdyby si rodiče o škole mysleli, že po dětech nic nechce a že je nic nenaučí.
Hlavním úkolem základní školy je dát dětem pevný základ vzdělání, připravit je na další
vzdělávací cestu, co nejvíc je toho naučit. Řeč není ale jenom o faktických vědomostech, ale také
o pracovních návycích, o schopnosti plnit svoje povinnosti, o pevné vůli překonávat překážky, o
samostatnosti a zodpovědnosti. Tohle všechno budou děti potřebovat, až jednou základní školu
opustí, ať už se vydají kamkoli, třeba na střední školu nebo si zvolí nějaký učební obor.
O tom, že to „neděláme tak úplně blbě“, jak se nedávno vyjádřil jeden skalní příznivce školy,
svědčí výsledky našich žáků a jejich úspěchy na maturitních a učebních oborech. Každoročně se
většina deváťáků hlásí na maturitní obory. Ti, co se hlásí na učební obory, je bez problémů
dokončí a najdou uplatnění na trhu práce. Všichni naši žáci, kteří se hlásili v minulých letech ke
studiu na gymnáziu, byli přijati a úspěšně ho absolvovali. Tradičně dosahují naši žáci
vynikajících výsledků u přijímacích zkoušek.. Například v minulém školním roce:
 Katolické gymnázium Třebíč - byl přijat žák z pátého ročníku /osmileté gymnázium/
 Střední škola stavební Třebíč – náš žák se umístil na 3. místě
 Střední průmyslová škola Třebíč – obor energetika 2. a 15. místo, obor informační
technologie 5. místo
Současné deváťáky čekají přijímací zkoušky na střední školy v květnu, budou dělat jednotný test
z českého jazyka a matematiky. Nebude to pro ně vůbec jednoduché, protože už skoro rok nebyli
ve škole. Věříme, že se jim to povede, že to zvládnou a že jim to otevře cestu k povolání, které si
vybrali. Budeme jim držet palce, život opravdu není peříčko. . . . .
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