Vážení rodiče a přátelé školy,
všichni společně prožíváme ne právě snadné období. Abychom předešli nedorozuměním a konfliktům,
které se mohou rozšířit na půdu školy, do tříd a také i mezi samotné rodiče, chceme vědomě otevřít
prostor pro citlivá témata, která s sebou přináší tato doba (viz. informace ze Spolku).
Tématem mohou být roušky, testování... A kdo ví, co nás ještě čeká. Kromě roušek nyní aktuálně
polarizuje rodičovskou veřejnost plánované testování. Na základě informací, které nemáte vy jako
rodiče, ani my jako škola, vzniká přirozeně nejistota a s ní spojených mnoho otázek. Dochází také k již
zmíněné polarizaci. Na jedné straně stojí ti, kteří hájí svou svobodu odmítnout takové testování a na
druhé straně ti, kteří hájí své právo a potažmo právo svých blízkých na větší míru bezpečnosti v době
epidemie a plánované testování akceptují. Plně respektujeme právo každého na otázky, pochybnosti,
souhlas či odmítnutí. Jsme waldorfská škola a mimořádně nám záleží na kvalitě vzájemných vztahů.
Základním problémem je však skutečnost, že situaci nelze řešit nějakým kompromisem ve smyslu,
nechť se testují jen ti, kteří jsou ochotni se testovat a ostatní mohou přitom chodit i bez otestování do
školy. Škola se nemůže stát „kolbištěm“ boje zastánců či odpůrců testování, místem vzniku
nepříjemných situací a sporů. Uprostřed bude stát vždy dítě, které má být před tímto ochráněno.
Jako instituce nemůžeme měnit pravidla stanovená státem. Můžeme však jejich realizaci uchopit lidsky
a citlivě. Věřte nám, že se o to snažíme. Výhrady, protesty atd. je potřeba směřovat na odpovědná
místa, kterými je vláda, ministerstva školství a zdravotnictví, …
Jako pedagogové intenzivně vnímáme negativní dopady dlouhodobé distanční výuky na žáky a tlak,
který je tímto vyvíjen na celé rodiny. Je pro nás prioritní, aby se děti dostaly do škol co nejdříve a v co
největším počtu. Pokud to bude podmíněno testováním (doma, ve škole), bude to skutečnost, se
kterou budeme muset pracovat.
Ve spolupráci se Spolkem rodičů hledáme různé cesty a možnosti, jak zajistit bezpečné a přívětivé místo
k setkávání dětí ve škole i mimo ni. Přes w- čtení vytvoříme prostor pro odpovědi na často kladené
otázky a aktuálně na ně budeme reagovat. Věnujte prosím proto novým dílům w-čtení zvýšenou
pozornost. V případě potřeby kontaktujte své třídní důvěrníky, výbor Spolku, vedení školy a své učitele.
Vážíme si toho, jak pomáháte dle svých možností vašim dětem s výukou a moc se těšíme, až z vás toto
břímě budeme moci sejmout v přímém kontaktu s dětmi na půdě školy.
S úctou kolegium waldorfské školy

V Pardubicích dne 26. února 2021

PS: Věnujte pozornost informacím ze Spolku, které jsou uvedeny ve W- čtení.

