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Rozhovor s ředitelem základní školy Jaromírem Konečným

Od nepřehnaných nároků na žáka by učitel neměl ustupovat
Poslední červnový den Jaromír Konečný, ředitel Základní školy ve Valašské Bystřici,
ukončí svou čtyřicetiletou učitelskou dráhu. Ještě dohlédne, aby všech 197 žáků
dostalo vysvědčení a rozběhlo se na vytoužené prázdniny, rozloučí se se svým sedmnáctičlenným pedagogickým sborem a odejde do zasloužené penze.
! Proč jste se rozhodl pro učitelskou
dráhu?
Z několika důvodů. Jednak jsem měl
a mám celý život kladný vztah k dětem.
Mé rozhodnutí tak trochu ovlivnila
i rodinná tradice, kdy můj strýc byl
krajským školním inspektorem. V neposlední řadě jsem jako učitel mohl rozvíjet řadu svých zálib a zájmů, například
sport, fotografování, motorismus a lásku
k přírodě. Ve Valašské Bystřici jsem
začínal v roce 1974 jako řadový učitel
a následně jsem si vyzkoušel i profesi
zástupce ředitele, ředitele, okresního
školního inspektora, vedoucího oddělení mládeže a tělovýchovy odboru
školství ONV Vsetín. Pak jsem se opět
vrátil do Valašské Bystřice, opět se stal
ředitelem školy, v níž působím dodnes.
Jsem toho názoru, že pokud má člověk
zastávat nějakou vedoucí funkci, tak by
měl - stejně jako tomu bylo u Bati - projít
celou problematikou od píky, aby ve vyšších funkcích pak dokázal rozhodovat
s náležitou odborností. Takzvané „rychlokvašky“ neuznávám.
! V čem se škola za těch čtyřicet let hlavně
změnila?
Především v jejím materiálním zázemí.
Jako mladý učitel jsem nastoupil do malé,
skromně vybavené školy, kde jedinou
nadstandardní pomůckou byla promítačka diapozitivů, klavír a housle. Dnes
máme školu moderní, navíc dostavbou
rozšířenou o nový pavilon, tělocvičnu
či školní hřiště s letní tělocvičnou. Děti
se učí v odborných učebnách výpočetní
techniku, angličtinu a němčinu, přírodopis, zeměpis, matematiku, chemii
a hudební výchovu. Výtvarné nadání
projevují v ateliéru a keramické dílně,
vařit se učí ve cvičné kuchyni s jídelnou,
volný čas pak tráví ve studijním a infor-

řešení ani nebylo. Navíc jsme učební plán
posílili o předmět věnovaný informatice.
Žáci pracují s počítači i mimo výuku, mají
k nim přístup ve školním klubu, v některých třídách a také z domova. Na dálku

se až stydím, jaké elementární věci mladí
neznají. Na druhé straně je třeba říci, že
současní žáci mají jiné klady. Bez potíží
se orientují v nových technologiích, které
nám starším dělají problémy, výrazně jim

a znalosti dětí výrazně upadají a české
školství se z předních míst, kterými se
kdysi pyšnilo, propadá až někam do druhé
padesátky států. Názorně to vidíme na
středních školách, jejichž studenti místo
toho, aby se na státní maturity připravili,
sepisují petice a snaží se dokázat, jak jim
všichni ubližují. Přitom s obtížností maturitních zkoušek si podle odborníků poradí
i žák deváté třídy.
! Pedagogickém sboru by jistě prospělo
více mužů.
Ideální stav by měl kopírovat rodinu,
tedy padesát na padesát. Musím říci, že
po změnách platových tabulek se situace
výrazně zlepšila. Z učitelského platu sice
rodinu uživíte jen stěží, ale při současné
situaci na trhu práce se stále více mužů do
školství hlásí. Na stole mi leží řada žádostí
absolventů pedagogických fakult. Kdybych měl ve sboru volné pracovní místo,
s velikou chutí bych je zaměstnal. To je
dnes problém více škol a je mi líto, že muži
- pedagogové se registrují na úřadech práce
jako nezaměstnaní.

Jaromír Konečný při jarní hodině přírodopisu.
mačním centru, družině a školním klubu.
Všechny učebny jsou moderně vybaveny.
Celá škola je zasíťována, disponujeme
dataprojektory, interaktivními tabulemi,
notebooky, mikroskopy, velkoplošnými
televizory, špičkovou technikou k poslechu hudby, ale i hrčířským kruhem, vypalovací pecí a řadou dalších pomůcek. Jen
počítačů je v současnosti na škole téměř
šedesát.
Jsem rád, že při tvorbě Školního vzdělávacího programu jsme zvolili právě
počítačové zaměření naší výuky. Jelikož
jsme v obci jedinou základní školou, jiné
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si procvičují učivo, v případě, že v hodině
chyběli, se prostřednictvím školní sítě
i doučují, připravují se na písemné práce,
testy, zpracovávají referáty a získávají další
informace.
! A změny ve znalostech, dovednostech
a v chování žáků?
Dříve měli lepší faktografické znalosti
učiva. Neřídili se radou, kterou dnes často
slýchávají, že to nemusí znát, ale musí
vědět, kde to najdou. Víte, při sledování
některých vědomostních televizních
pořadů, například Nikdo není dokonalý,

přibylo sebevědomí (někdy i bezdůvodně),
zvýšila se jejich jazyková vybavenost.
! Jaký největší problém vidíte v současném školství?
V ústupu od nepřehnaných nároků
pedagoga na jeho svěřence. Současný způsob financování školství, kdy dostáváme
peníze na každého žáka, vede k tomu, že
ředitelé škol a potažmo učitelé jimi řízení,
snižují výrazným způsobem požadavky na
žáky až do krajnosti. Co nejvíce tak chtějí
naplnit školy a získat nezbytné finanční
prostředky. To pak vede k tomu, že úroveň

! Od 1. září bude řídit Základní školu ve
Valašské Bystřici Radek Halačka. Co mu
přejete v jeho nové roli?
Můj nástupce přebírá školu ve velmi
dobré kondici. Je naprosto srovnatelná
s velkými městskými školami. Totéž platí
o pedagogickém sboru, který odvádí dobrou práci a nemá se za co stydět. Novému
řediteli i sboru učitelů přeji, ať nepropadnou populismu a setrvají v náročnosti na
výuku a chování žáků. Ono se to vždy
vyplácí a ze své zkušenosti vím, že ve
finále přijdou naší bývalí absolventi do
školy a poděkují za to, co jsme je naučili.
-MTA-
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Dárek pro Svatého otce Františka
Netradiční výtvarný úkol obdrželo šest
žákyň Základní školy v Zubří, která
aktivně spolupracuje s hnutím Na
vlastních nohou – Stonožka. Jeho prezidentka Běla Jensen se totiž nedávno
obrátila na několik českých a moravských škol s prosbou, zda by jejich
výtvarně nadaní žáci namalovali obraz
sv. Cyrila a Metoděje. V Zubří se tohoto
úkolu ujaly žákyně Tereza Krupová,
Nikola Krupová, Kristýna Kocourková
a Aneta Barglová z 8. B a Karolína Martikánová s Michaelou Valchařovou ze
7. B. Jedno květnové páteční odpoledne
namalovaly tři obrazy věrozvěstů a poté
je poslaly Běle Jensen do Prahy. Té se
nejvíce líbila malba Karolíny Martikánové a Michaely Valchařové. Odvezla
ji do Vatikánu a při audienci 5. června
předala obraz jménem stonožkových
dětí Svatému otci Františkovi. Máme
velkou radost, že se práci našich dětí
dostalo takového ocenění.
Helena Dufková

Kája Martikánová s Míšou Valchařovou malují obraz věrozvěstů.
Foto 2x: Helena Dufková

Filip Tvarůžek a David Uherek objevili škebli asijskou v rámci své studijní praxe
u ochránců přírody v rožnovské Správě CHKO Beskydy. Foto: Miroslav Kubín

První objev škeble asijské na Valašsku
Filipu Tvarůžkovi a Davidu Uherkovi, studentům třetího ročníku Střední zemědělské
školy z Rožnova pod Radhoštěm, se podařil unikátní nález. Společně se zoologem
Správy CHKO Beskydy Miroslavem Kubínem prozkoumali Zuberský náhon a Hamerské rybníky a objevili v nich vodního přistěhovalce z Asie – škebli asijskou.

Obraz sv. Cyrila a Metoděje - dvou bratrů ze Soluně.

Běla Jensen předává obraz Káji Martikánové a Míši Valchařové Svatému otci Františkovi ve Vatikánu.
Foto: Archiv Běly Jensen

Tento sladkovodní mlž žije v rybnících,
náhonech, tůních anebo pomalu tekoucích řekách. Jak uvedl pro Spektrum
Rožnovska Miroslav Kubín, v dospělosti
je výrazně větší a těžší, než byli jedinci
nalezení v Zuberském náhonu a Hamerských rybnících. Ti měřili přes dvacet
centimetrů a vážili téměř jeden kilogram.
Z Dálného východu se do Evropy dostali
jako černí pasažéři s násadou amura
bílého nebo tolstolobika. V posledních
letech se velice rychle šíří po Evropě, a to
díky svým parazitickým larvám tzv. glochidiím, které jsou vybaveny sadou drobných „zubů“ a zakousávají se do těl ryb.
Miniaturní ozubené larvičky škeble asijské napadnou prakticky jakoukoli rybu,
se kterou se po vyvrhnutí z mateřské
škeble setkají. Glochidie jsou menší než

jeden milimetr a na těle ryb zůstávají po
dobu čtyř týdnů. Po metamorfóze (přeměně) odpadají z ryb a na dně rybníků
nebo náhonů dorůstají v dospělé škeble.
Zda mají neblahý vliv na faunu valašských vod, o tom se zatím spekuluje,
protože se této problematice zatím
nikdo nevěnoval. Od roku 1996 však přibylo dalších 40 záznamů o přítomnosti
tohoto nepůvodního druhu v České
republice a do budoucna se dá počítat
s jeho dalším nárůstem.
-MTA-
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