Reakce rodičů - stěžovatelů na vyjádření pedagogického sboru ZŠ Dolní Beřkovice
zveřejněného dne 8. 12. 2016 na webových stránkách ZŠ Dolní Beřkovice
Tímto bychom rády reagovaly na vyjádření pedagogického sboru, které se nás jako
rodičů velice dotýká a je pro nás jasným sdělením, že na naše stížnosti, námitky nebo
připomínky nebude brán zřetel.
Pedagogický sbor a širokou veřejnost tímto ujišťujeme, že naše podané stížnosti
nejsou vykonstruované, nevychází ze zášti vůči osobě ředitelky ZŠ a nebyly podány na popud
zřizovatele školy.
K podání stížností týkajících se nekázně a hluku v hodinách některých pedagogů
vyučujících v 6. třídě a problému se zajištěním bezpečnosti žákyně 5. třídy v prostorách školy
nás vedlo zoufalství, strach a vize žádného kloudného řešení s výjimkou legislativních kroků
při řešení nekázně. Tomuto pro nás nepříjemnému kroku předcházelo osobní jednání
s ředitelkou ZŠ, elektronická komunikace s třídní učitelkou 6. třídy a nespokojenost
s přijatými a plánovanými opatřeními pro zklidnění nekázně v této třídě.
Ředitelka ZŠ osobně slibovala zajištění nápravy, ale její sliby nebyly dosud proměněny
ve skutky a již v ně nevěříme. Je snad něco špatného na tom, že jako rodiče chceme,
aby naše děti byly ve škole v bezpečí a měly možnost se soustředit na výuku, slyšet a vnímat
výklad pedagoga a dostávalo se jim kvalitního vzdělání? O nic jiného nám nešlo a nejde.
A evidentně je to dle pedagogického sboru špatně.
Bohužel se neztotožňujeme s názorem pedagogického sboru ohledně nejlepší
kondice školy, které neodpovídají výsledky žáků a ani její pověst v blízkém okolí. Na kvalitě
výuky se podepsala i každoroční migrace pedagogů v naší ZŠ, která má negativní dopady
i na samotné žáky. Zarážející je skutečnost, že ač je škola dle pedagogického sboru v nejlepší
kondici a pracují v ní jen samé kompetentní osoby, nemohou se rodiče zúčastňovat
vyučování, jejich účast je ředitelkou odmítána. Tento přístup svědčí o pravém opaku. V jiných
ZŠ v okolí je účast rodičů na vyučování běžná.
Moc rádi necháme pedagogický sbor provádět kompetentně jejich práci, ale chceme
a vyžadujeme výsledky, kterých se nám zatím od některých pedagogů nedostává nebo
dostává, a to v podobě např. známek o prospěchu žáků s měsíčním zpožděním nebo
„omylem“ udělené poznámce dítěti se stejným křestním jménem jako má dítě, jemuž
poznámka ve skutečnosti patřila. To jsou výsledky, které rozhodně neočekáváme od
kompetentního pedagogického sboru!
Vyjádření pedagogického sboru s podpisy pedagogů na nás působí jako ovlivněné
zaměstnavatelem, a pokud pedagog nechce svoji práci ztratit, podepíše cokoli. I my bychom
se tak zachovaly. Podpisy pedagogů jsou pro nás zavádějící a vedou k zamyšlení nad
svobodnou vůlí těchto osob. Proč takový pochybný dokument…
Před lety jsme uvítaly změnu ve vedení ZŠ, byly jsme rády za nové a rázné vedení.
Nyní máme pochybnosti o jeho kvalitě a hlavně jsme po lidské stránce hluboce zklamány.
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