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alkohol ve škole

bdrželi jsme neuvěřitelnou informaci následně potvrzenou
e-mailem. Ten rozeslala učitelka
základní školy rodičům jako reakci na alkoholový exces žáka/ně
v době výuky v ZŠ. Lze jistě pochopit mladickou nerozvážnost spojenou s jakýmsi alkoholovým hrdinstvím a snahu pedagogů zbytečně
neškodit. Nelze ale pochopit přístup
pedagogického sboru k problému. Jak vyplývá z e-mailu, ten si zcela umyl ruce. Za nic
nemůže a k odpovědnosti se nehlásí. Viníky
jsou strašné děti. Když ne oni, tak rodiče. To
se nám snad zdá.
To si kdoví za jakou dobu vážně nikdo
z kantorů nevšiml, že jim dočasně svěřený nedospělec klidně nasává? Není náhodou toto jasným důkazem, že naše škola
je skanzenem přežitků socialistické direktivy, která příliš nefunguje, vztahy žáků
s pedagogy jsou nanicovité a jiné metody
působení na žáky někteří učitelé nezvládají? Nebo nechápou? Škola prostě nemá
potřebný lidský materiál. Jeho tvrdé jádro
se v naší škole drží zuby nehty, protože jinou alternativu nemá. Kdy si ale konečně
rodiče dají do souvislostí zdánlivě nesouvisející, o čemž často píšeme? Zřizovatelem
je ryba a ta přece smrdí od hlavy. Starostka
zatloukající, že nemá maturitu… Co víc si
škola může přát! A takhle bychom mohli rozebrat celý systém, kterému pomůže
už jen výbuch. Naším cílem opravdu není
škole škodit, ale oči zavírat donekonečna
prostě nejde.
Text e-mailu:
Vážení rodiče, chtěla bych Vás informovat, že
dnes pedagogická rada odhlasovala jako postih pro (jméno žáka/žákyně) za konzumaci
alkoholu ve škole (trest). Jedná se o hrubé
porušení řádu školy, nicméně (jméno žáka/
žákyně) zatím jiné prohřešky neměl/a.
S celou třídou jsem měla hovor včera. Je
mi velice líto, že nikdo z nich k nám nemá
takovou důvěru a nikdo nebyl schopen vyhodnotit rizika (jméno žáka/žákyně) konání
a oznámit to předem někomu z vyučujících
a zabránit tak vzniklé situaci. Upozornila
jsem žáky na to, že v takových případech
informování učitele není donášením, nýbrž
zralým činem, kterým mu mohou pomoct.
Být to na střední škole, tak může následovat i vyhazov. Hlavním argumentem učitelů,
kteří byli proti (trest), bylo to, že v pololetí
9. třídy by to mohlo mít za následek nepřijetí
na školu. Nechceme, aby (jméno žáka/žákyně) trpěl/a celý život za jeden čin, nicméně
byl to čin velmi závažný. Je to věc diskuse
- protože kus pravdy mají ti, co říkají, že
(trest) je příliš tvrdý pro zatím bezproblémového žáka. Ale kus pravdy z opačného konce
mají i ti, co říkají, že je to precedens - že
dnes si děti opravdu dovolují hodně, neznají
míru a ničeho se nebojí, protože vědí, že de
facto nic než (trest) nehrozí... Faktem je, že
už dnes jsem na chodbě po celé kauze zaslechla - to má dobrý - pouze (trest)... a tak
podobně. Prosím - promluvte se vší vážností
se svými dětmi - o tom, jak je nepřípustné
do školy alkohol nosit a konzumovat. Ono je
to - mezi námi – v jejich věku nepřípustné
i mimo školu, ale to už škola řešit nemůže, to
můžete pouze vy - rodiče. Nechci Vás děsit,

ale zkušenosti s alkoholem děti v tomto věku
mají, i v naší třídě. A budou to zkoušet. Pořád
platí - důvěřuj, ale prověřuj.
Jenom letošní školní rok přinesl několik závažných problémů: sexting (sdílení fotografií
se sexuálním obsahem), marihuana, alkohol.
A to už ani nemluvím o tom, že před školou žáci úplně normálně kouří elektronickou

cigaretu. V jedné třídě v úterý rodič řekl - už
jenom sex ve škole chybí. Bohužel, vtipné to
není. Už jenom pár let můžete své děti hlídat
a rozhodnout co ano, a co ne. Jestli to teď nestihnete, už to nestihnete nikdy. Hezký večer.
(jméno učitelky)
Petr Duchek
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trip to England

ou could read about our bus journey in
the previous part. Now I would like to describe where we lived, our life in a host family.

At first we thought that we were going to
live in Brighton, but we were wrong. We
found out that we would live in Shoreham
– 15 minutes away from Brighton.
We fell in love with Shoreham! It is a typical British small and quiet town. There is
everything like in Prague but also there are
houseboats, which are an amazing, creative
and cheap way to live. I have never seen
something like this before. It was incredible.
Our favorite place was surprisingly the
beach. The sea was the most beatiful
view I´ve ever seen!
are you interested in knowing where
we lived?
At first we lived with an old pair, we
called them „cat lady” ... you know, cats
everywhere. We didn‘t like it, so the next
day we got a new family and we were
so lucky, because our host mom was so
kind. We loved her and her 3 daughters.
We lived 3 minutes away from the beach,
so we were on the beach every evening.
Maybe it was the best part of the day,
even though it was freezing cold.
What was our typical day like?
We woke up, got ready, had breakfast
and watched TV (Bob the builder) and
then we went by car to the meeting point – a playground. From this time we
were with our teachers and other kids

and we went to the school or for a trip.
In the evening we returned back to our
families. We had dinner and then we had
free time – we could be outside or be
with them and we talked or watched TV.
Next time I will write about our trips.
klára Dlouhá
Questions:
• Did we like Shoreham?
• How often did we go to the beach?
Odpovědi zašlete na e-mail
redakce@spolekoko.cz do 31. 1. 2017 a budete zařazení do slosování o věcné ceny.
Výlety se dětem v minulosti líbily. Kam
pojednou se školou letos? Hlasujte sms
zprávou pro jednu z možností na tel.
č. 602 270 253: Anglie, Skotsko, Wales,
Dánsko, jinam, nikam. Výsledek hlasování
zveřejníme v příštím čísle, vylosovaný tipující obdrží věcnou cenu. (správná odpověď
není nutná, v odpovědi uveďte své jméno).

