
Ranní proslov ředitelky školy do školního rozhlasu dne 22. října 2019 
 
Milí žáci,  
 
před 7 týdny se rozběhl školní rok a ukázalo se, že je nutné připomenout a vyjasnit si 
pravidla společného soužití nás všech ve škole. 
 
Jak uvádí školní řád na straně 3, každý má ve škole právo na ochranu před fyzickým 
i psychickým násilím. Z toho je patrné, že slovní útoky jsou stejně špatné jako 
fyzické násilí. Každý z nás možná zažil, že šrámy na duši se někdy hojí déle než 
rána na těle.  
 
Školní řád uvádí, že každý má svobodu výběru kamarádů, ale zároveň musí 
respektovat práva ostatních. Nemusíme být všichni kamarádi, jsme spolužáci, 
kolegyně, kolegové, ale nutně se musíme vzájemně respektovat. Musíme tolerovat 
to, že nejsme všichni stejní, že někdo nám možná připadá hodně jiný než my sami. 
Ale nikdy nevíme, co ten druhý prožil, co prožívá doma, proč se chová tak, jak se 
chová. Vy děti sem přicházíte z rodiny poprvé mezi cizí lidi a učíte se, jak s nimi 
vycházet. Vždy můžete vyjádřit svůj pocit tím, že řeknete: “Tohle se mi nelíbí…” 
nebo “Vadí mi, když…” Zároveň se může stát, že druhý vnímá situaci úplně jinak. 
 
Ode dneška žádám každého z vás a zejména všechny učitelky a učitele naší školy, 
abyste slovní útoky - nadávání, ponižování, zesměšňování a urážky - považovali za 
stejný útok jako facku, ránu pěstí, podražení nohou apod. Tak to ostatně stanovuje i 
platný školní řád na str. 11, kde se výslovně uvádí, že projevy násilí, omezování 
osobní svobody, ponižování a zesměšňování jsou hrubým a vážným přestupkem. A 
od této chvíle tak s nimi bude nakládáno. Za slovní projev násilí je povážováno vše, 
co je v ústní nebo písemné podobě. Žádám každého, aby jakýkoliv projev slovního 
útoku nenechal bez povšimnutí. S žákem, který se ho dopustí bude jednáno stejně 
jako s žákem, který někoho fyzicky napadl.  
 
Dělat chyby v chování je ovšem součást procesu výchovy, stejně tak jako chyby v 
matematice nebo češtině jsou součástí procesu učení. Musíme ale vždy na chybu 
reagovat a usilovat o to, abychom spolu mohli ve vzájemné důvěře a respektu sdílet 
každodenní radosti i starosti. Konflikty jsou součástí každého vztahu a každého 
soužití, otázkou pro nás je, jakou měrou je spoluvytváříme a jakou měrou je umíme 
zvládat.  
 
A závěrem ještě jednu technickou organizační připomínku. Pokud do 5 minut po 
zvonění nepřijde do třídy vaše učitelka, nebo váš učitel, půjde to třídní služba, nebo 
pověření žáci oznámit do ředitelny, nebo do kanceláře školy, kde je paní 
hospodářka.  


