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Milí čtenáři, 
zdravím Vás po delší době s magazínem libereckých základních škol. 
Oproti předcházejícím měsícům zažíváme zdánlivě klidné období - 
děti už zase chodí do škol, učitelé učí, rodiče si mohou vydechnout. 
Slůvko zdánlivě je ovšem víc než na místě. Lockdowny totiž bohužel 
pokračují dál, jen nejsou plošné, ale probíhají skrytější formou - 
karanténovány jsou jednotlivé třídní kolektivy jako celky (ovšem 
obvykle jen kvůli jednomu pozitivnímu jedinci); někdy je jich více, 
někdy méně. 
Nechci nijak hodnotit aktuální epidemickou situaci, ale na školní 
prostředí a individuální vývoj dítěte má takový postup ministerstva 
zdravotnictví podobný vliv jako plošné uzavření. Karanténované třídy 
totiž nemohou dostávat plnou online vzdělávací podporu, pokud na 
nějakou vůbec dosáhnou, protože to v hybridních podmínkách 
zkrátka není ani v lidských silách učitelů, ani v organizačních 
možnostech škol. Řada žáků se tedy ocitá na další dva týdny mimo 
školní kolektiv, opět dochází k narušování toku vědomostí, návyků 
dětí i degradaci třídních vzorců chování. Jak se to projevuje v praxi? 
Třeba tím, že výrazně narůstají individuální potíže žáků - úzkosti, 
sebevražedné pokusy, šikana a jiné rizikové jevy. To je problém, na 
který můžeme jako město (zřizovatel škol) reagovat jen dílčím 
způsobem především v oblasti primární prevence. Už loni na podzim 
jsme zvýšili finanční podporu preventivních programů pro třídní 
kolektivy, v těchto dnech ji prostřednictvím dotací navyšujeme znovu. 
I tady platí nejen to, že prevence je levnější než následná péče, ale 
především, že takto můžeme zachytit některé rizikové jevy v 
samotném počátku, než rozbují do patologičtějších forem. 
Vzpomínáte si na předcovidový projekt Princezna Julie? Na jeho 
smyslu se ani nyní nemění vůbec nic. 
Často se mě lidé ptají, jaký vliv mohl mít covid, resp. uzavření škol 
na naše děti a jestli vůbec nějaký. Nemusím svůj názor nijak měnit, 
už loni jsem tvrdil, že jednoznačně neblahý. Jen to ještě není příliš 
patrné, příliš viditelné. Jsem bohužel přesvědčen, že na současných 
(především) sedmácích, osmácích a deváťácích se stát svým 
brutálním přístupem podepsal životně - některé děti už ten výpadek 
nedoženou nikdy. A projeví se to až s určitým odstupem třeba dvou 
tří let. Když k tomu připočítám, že některé politické síly v této zemi 
zcela vážně obcují s myšlenkou, že zruší systém společného 



vzdělávání (když už konečně po letech trápení funguje), tedy cílenou 
podporu dětí s nějakou mírou různorodých hendikepů (a právě takové 
děti utrpěly při uzavření škol zdaleka nejvíce), pak můžeme směřovat 
k další katastrofě. 
Ale abych nekončil negativně. Mám samozřejmě i mnoho důvodů k 
radosti - město například pokračuje v rekonstrukcích škol a školek 
(dokončili jsme MŠ Ostašov a ZŠ Na Výběžku, aktuálně chystáme 
MŠ Malínek a mnohé další), podpořili jsme finančně další ročník 
Festivalu dětského čtenářství (už 18. ročník), který aktivně pracuje se 
zvyšováním čtenářské gramotnosti dětí, do normálu se vrátil i projekt 
Férové školy II, na nějž jsme získali 78 miliónů korun z OPVVV a 
který bude až do poloviny příštího roku v našich školách zavádět 
např. kariérové poradenství, školní asistenty, doučování dětí apod., 
naše divadla už se zase plní žáky prostřednictvím školních 
představení aj. Držme si palce, aby naše školství turbulentní dobu 
přestálo a naše děti byly šťastné. Opatrujte se. 
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