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Starostové stojí na straně dětí a škol a žádají řešení situace

tisková zpráva 9. 3. 2021

Telnice (Brno – venkov) Starostové obcí sdružených v dobrovolném svazku Region
Cezava na Brněnsku se spojili  v požadavku směřujícím k řešení aktuální situace ve školství.
Nejde jim přitom o obcházení  pravidel nebo porušování vládních nařízení.  Hlavním cílem je
vyvolat  diskuzi  vedoucí  k  řešení  a  dát  najevo nesouhlas  s  postupem,  kde  jsou  školy až  na
posledním místě.

Iniciátor diskuze,  starosta Moutnic Antonín Vymazal je přesvědčený, že situaci je nutné řešit
právě teď: „Zbývá několik dní do konce tvrdých opatření a už dnes je jasné, že budou pokračovat
i nadále, ale taky už dnes musí být učiněny kroky k tomu, aby se děti a studenti mohli vrátit do
škol prezenčně.“ Podobný názor sdílí i ředitel Základní školy Telnice Petr Gabrhel: „Nesmíme v
žádném případě usnout na vavřínech, ale je nutné už nyní vést úvahy nad tím, kdy a jak školy
otevřít. My můžeme dát sice nějaké návrhy, jak by to bylo nejefektivnější, ale kompetentní osoby
by měly  stanovit  rámec,  např.  jak  bude  probíhat  testování  žáků  a  pedagogů  a  další  kroky
s otevíráním spojené.“

Obce  jako  zřizovatelé  škol  si  uvědomují,  že  distanční  výukou  není  naplněn  předmět  jejich
činnosti a dopad na budoucí generace bude devastující. Starostové se shodují, že důvěřují vedení
svých ředitelů, kteří jsou podle nich schopní situaci na svých školách vyřešit individuálně lépe.

Starosta Vymazal je přesvědčený, že distanční výuka není plnohodnotná a dlouhodobé uzavření
škol odporuje Listině základních práv a svobod, jelikož vzdělání má probíhat ve školách a nikoli
v domácnostech. „Nechceme tímto přispívat k souboji generací, ale je třeba upozornit, že naše
děti nemohou být těmi, na které pandemie nejvíce doléhá, protože není žádná lobby, která by
stála na jejich straně,“ dodává Vymazal.

Školy se snaží se vzniklou situací poprat co nejlépe, zefektivňují distanční výuku, ale už nyní si
uvědomují, že v rámci školství jde o hluboce vyhloubenou propast. „Máme k dispozici materiály,
informace a manuály z ministerstva školství. Nicméně mnohem důležitější by bylo, aby MŠMT,
reprezentované  ministrem  Plagou,  důrazněji  prosazovalo  zájmy  škol  a  žáků  a  studentů  při
jednáních vlády, “ dodává Gabrhel. 

Podle názoru starostů je vhodným směrem řešení očkování učitelů, zajištění jednoduchých testů,
ochranných pomůcek a zahájení výuky dle možností škol např. na etapy, skupiny nebo dle jiných
variant. V tomto jsou obce ochotné školám pomoci.
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