
Pozdrav ředitele školy k zahájení nového školního roku 
Vážení rodiče, vážení spolupracovníci, milí žáci ve škole i děti ve školce! 

Rád bych Vás všechny v úvodu školního roku 2022/2023 pozdravil. Je to poprvé za 
jedenáct let, co zdejší školu řídím, kdy jsem tu při zahájení nemohl být s Vámi. 
Podobně jsou na tom tři moje kolegyně. Stále přítomný covid nám v tom zabránil.  

Rád bych tedy jménem ZŠ a MŠ Borek popřál dětem a žákům chápavé a citlivé paní 
učitelky.  

Vám rodičům bych moc přál, aby se Vaše děti ze školy vracely s pocitem, že se něco 
dozvěděly, že něco umějí a znají, že jsou více samostatné a že Vám tak budou dělat 
radost.  

Poslední dobou se někdy na internetu objevuje, že hlavní je, aby děti byly ve škole 
spokojené a že je vše musí bavit.  

My pedagogové ale víme, že tomu tak úplně není. I ve škole, podobně jako v jiném 
reálném prostředí, se žáci občas setkají s nesnázemi, obtížemi a třeba i 
nepříjemnostmi. 

 A smyslem výchovy a vzdělávání je, aby se tyto nesnáze a obtíže žáci postupně učili 
efektivně a samostatně řešit a aby se prostě stávali více samostatnými pro celý svůj 
budoucí život.  

My učitelé i Vy rodiče jim s tím musíme pomáhat, to je ostatně smysl výchovy. Ale ne 
tím, že jim budeme tyto překážky a situace z jejich životní cesty odstraňovat. Spíše 
tak, že jim budeme třeba vlastním příkladem dávat správný vzor jednání a chování při 
pracovních úkonech, při jednání s jinými lidmi a při běžném chování se ve společnosti. 
Proto bych Vás rád poprosil o trpělivost při prvních eventuálních nezdarech Vašich 
dětí a o důvěru k nám pedagogům. Výchovný soulad školy a rodiny je velmi důležitým 
aspektem výchovy Vašich dětí.  

Zároveň nám všem přeji školní rok bez uzavírek škol z důvodu karantén! Školní rok, ve 
kterém sice třeba nebude naše ekonomická situace tak dobrá, jak jsme bývali zvyklí 
(vzhledem k politickým okolnostem), ale kdy si uvědomíme ty hlavní hodnoty – tedy 
zdraví, lásku, rodinu a možnost žít v míru!   

Přeji Vám všem tedy nejen krásný první den školy! 
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