Nový školní rok v Základní škole Čechtice
aneb
konec rodinné konverzace „Co bylo dnes ve škole? „Nic.“ „Máte
nějaký úkol? „Nevím!“
Každý školní rok vždy přináší novinky jak pro rodiče, tak žáky, ale i pro učitele. Není
tomu jinak ani letos.
Stačí se jen zamyslet nad vývojem školství v naší republice a můžeme si odpovědět,
proč tomu tak je. Porovnejme školství na počátku 20. století, v poválečných letech, v době,
kdy jste zasedli do lavic právě vy, na počátku devadesátých let 20. století, na přelomu tisíciletí
a nyní v 21. století. Jen necelých sto let dokázalo proměnit školu k nepoznání, přičemž
nejrychlejší rozvoj nastal od roku 2004. Že by za to mohl vstup do EU? Určitě. Prostě, pokud
chceme být uplatnitelnými a uznávanými členy, musíme se snažit alespoň částečně Evropu
dohnat. Přece nechceme být chudými příbuznými i v oblasti vzdělávání mladé generace, která
musí tento deficit za nás v budoucnosti dohonit, aby srovnala úroveň. V současnosti jsou sice
naše školy už daleko, ale ne tak daleko, jak je třeba.
Čtyřicet let se prostě těžko dohání. Krok za krokem „okukujeme“ a napodobujeme to,
co se v cizině osvědčilo, funguje již dlouhou dobu a přináší společnosti užitek. Ne vždy se u
nás změny hned ujmou. Někdy to trvá déle a pokusy se musí třeba i zopakovat, vymyslet tzv.
národní modul, ale výsledek změn je vždy podobný. Když už změnu přijmeme, s potěšením si
společnost vydechne, že to mělo cenu.
V letošním roce se naše ZŠ připojila definitivně k evropským školám 21. století. Stav
informačního systému školy již odpovídá evropským standardům z raného počátku tisíciletí.
Není divu. Vždyť demokratická společnost v Česku dosáhla dospělosti (24 let) a nyní jí
začíná „dospělácky“ záležet právě na hodnotě výchovy a vzdělání jejích potomků. Jen aby
byli naši mladí zodpovědní, pečliví, spolehliví a získali potřebné vědomosti, dovednosti a
návyky. Ale jak to mohou rodiče všechno zajistit, když musí do „práce“, kde často platí
osmihodinová pracovní doba jen na papíře? Jak zajistit kontrolu nad dětmi, kteří z principu
optimizmu mládí tvrdí, že nic „nemají“ a vše je v pořádku? K tomu slouží právě tzv.
rodičovská kontrola, tj. informační systém školy. Tedy slovy čechtické školy „elektronická
žákovská knížka a web“. Zde mají rodiče kompletní kontrolu nad prací dítěte v podobě
známek, mohou zde komunikovat s učiteli, uvidí absenci jak celkovou, tak v jednotlivých
předmětech, nachází se zde kompletní informace o dění ve škole, akcích a změnách v rozvrhu,
naleznou zde letos nově i záznamy o domácích úkolech a v deváté třídě systém nabízí i
možnost vyplnění přihlášky na střední školu. Rodiče mají dále možnost prostřednictvím anket
vstupovat do dění ve škole, přihlásit děti na volitelné či nepovinné předměty a kroužky, číst si
interní dokumenty školy. Možnosti tohoto systému jsou ale mnohem větší. Ty budeme
v dalších létech rozšiřovat.
Teď už je jen malý krůček k tomu, aby k podobné konverzaci „nevím“ a „nic“
v rodinách nedocházelo a naše děti vykročily směle do vyspělé Evropy.
Hezký a pohodový školní rok 2013/2014.
Vedení ZŠ Čechtice

