
Vzkazy ředitele školy – úryvky z projevu 2. 9. 2019 

 

Pro žáky  

Z naší školy si odnesete spoustu vědomostí, tak ale funguje spousta škol. Ze Základní 

školy Za Alejí si můžete vzít něco navíc. Máte příležitost si najít svůj vlastní názor, postup, 

rozvíjet svůj vlastní potenciál. Najděte si, co vám jde a baví vás, a rozvíjejte to. Pojďte 

naplno do všech akcí a projektů školy a učte se přes zážitky. Ty si ze školy budete 

pamatovat nejdéle a nejvíc se z nich naučíte. 

 

Pro rodiče  

Určité penzum školních znalostí je dobrý základ. Stačí to ale? Většinu toho, na co si děti 

nepřijdou samy a neprožijí si, rychle zapomenou. Naše škola je podle nejrůznějších 

výsledků testování v České republice nadprůměrná a naše děti nemají problém dostat se 

na střední školy, které si vybraly. Přesto je pro nás mnohem důležitější otázka "Jak 

připravíme naše děti k tomu, aby v oboru, který si jednou vyberou jako své povolání, byly 

opravdu úspěšné a šťastné?" Vedle vzorečků a informací jim v tom pomáhá každý 

okamžik, kdy se dokáží postavit samy za sebe, každé řešení, které si ve škole samy 

najdou, každá pochybnost, kterou vysloví, když jim předkládáme informace, každý zážitek 

se spolužáky, při kterém musí překonat své obavy a dokáží o tom otevřeně mluvit s 

kamarády. 

 

Pro kolegy  

Naše letošní heslo je SPOLU a já bych ho rád s vámi žil. Vím, jak náročné je naše 

povolání a o co náročnější je v naší škole - se všemi akcemi a projekty, které pořádáme, s 

požadavky na to, abyste se každý rok dál posunovali a vzdělávali. V našem týmu vnímám 

lehkost, radost, respekt, pevné přátelské vztahy a vzájemnou pomoc. Jsou situace, kdy 

dokážete velmi dobře fungovat samostatně, věci vyřešit, zorganizovat, dohodnout a 

dotáhnout do konce. Pro mě a paní zástupkyni je v tom velká důvěra k týmu, máme se o 

koho opřít. 

 

Milí žáci - učte se, nedejte se a nezapomínejte na zábavu a radost.  

Milí rodiče - důvěřujte naší cestě.  

Milí kolegové – spolu a jak to mám já, Za Alejí se mi líbí.    


