Vážení rodiče studentů slánského gymnázia,
vzhledem k okolnostem, které se týkají kauzy gymnázia, na němž studují i Vaše děti, jsem se rozhodla
napsat tento otevřený dopis.
Berte to prosím jako mou vlastní iniciativu, v žádném případě Vás nechci k ničemu navádět, něco
Vám podsouvat. Pouze cítím, že bych Vám chtěla sdělit svůj příběh.
Moje dcera ukončila v loňském roce studium na této škole. Tři roky jsem bojovala sama se sebou,
zda mám či nemám veřejně projevit svůj nesouhlas s praktikami některých učitelů (podotýkám
některých), nepřímo jsem byla upozorňována, že jí tím spíše ublížím a že se stejně nic nezmění .V
podstatě to byla pravda, když jsem zašla do školy, bylo vždy vše v pořádku, ovšem ještě dříve než
stačily za mnou zaklapnout dveře, byla moje dcera před celou třídou upozorňována na možnosti,
které učitelé mají. Toto se samozřejmě odráželo i na známce z českého jazyka. Bylo velmi zajímavé
pozorovat, jak ostatní spolužáci dostávají výborné hodnocení za práci, kterou jim dcera pomáhala
udělat, a její práce jsou klasifikovány mezi trojkou a čtyřkou. Bylo smutné pozorovat, jak se dcera
prosazuje ve velké soutěži Slánských listů pro všechny žáky ze Slaného a okolí, zatímco učitelka
měla vždy rozdílný názor. Práce, které odborná porota hodnotila jako výborné, u ní dopadaly sotva
uspokojivě.
Když vyhrála celou tuto soutěž, tak jí učitelka ani nepogratulovala nebo nepoděkovala za vzornou
reprezentaci školy, a to i přesto, že vyhlášení se konalo v aule gymnázia.
Všichni na škole věděli, že je zde pár učitelů, kteří překračují svou pravomoc, kteří se k žákům
nechovají tak, jak by měli, kteří jim rádi ukazovali svoji pozici a sílu. A nikdo s tím nic nedělal, proč?
Protože to byli chráněnci pana ředitele. Ostatní se báli něco říct. Učitelé jsou také jen lidi a i oni se
bojí o svá místa.
Vrcholem všeho bylo, když jsem se o maturitním plese dozvěděla, že se proslýchá, že Katka
neodmaturuje. To už bylo na mne moc, začala jsem veřejně projevovat svou nespokojenost. Byla
jsem odhodlaná celou maturitu natáčet na video a dohlédnout na regulérnost této zkoušky. Protože
jsem se ozývala dost hlasitě, pochopili někteří, že to myslím vážně. Dva dny jsem seděla u maturit a
velmi mě potěšilo, když za mnou přišli i ostatní studenti a žádali, zda můžu být i u jejich zkoušky, že se
zkoušející chová jinak, když tam jsem a když tam nejsem.
Dcera odmaturovala s vyznamenáním.
Obracím se tedy na Vás, na rodiče budoucích maturantů, buďte statečnější, než jsem byla já,
nenechte některé učitele chovat se k Vašim dětem povýšeně, nenechte své děti těmito kantory
ponižovat. Ukažte svým dětem, že za nimi stojíte, že mají Vaši podporu, věřte jim, když Vám říkají, co
se ve škole děje. Nenechte je zastrašovat. Přece se jedná o celou jejich budoucnost, co si odnesou do
života? Že nejlepší je držet ústa a krok, že nemají právo projevit slušnou formou svůj názor? Podívejte
se, jak dopadli studenti, kteří chtěli zlepšit stav a poměry na této škole, za petici jsou 11 měsíců
vyslýcháni. Není toto důkaz zastrašování ostatních, kteří by chtěli prosadit svůj názor? Podržte je,
podpořte je, nyní Vás opravdu potřebují.
Snad Vás přesvědčí i média, která se konečně začala touto kauzou zabývat, snad Vás přesvědčí to, že
kauza je v zájmu ombudsmana a také zástupců Českého helsinského výboru.

Přijďte se prosím podívat, jak se k celé kauze staví Vámi zvolení zastupitelé města Slaného. Myslíte
si, že se dokáží postavit na stranu spravedlnosti? Dejme jim prostor. Na základě žádosti, kterou
podepsalo více než 150 občanů Slaného, konečně zařadili požadavek na vyjádření se k celé kauze do
svého programu zasedání, které se koná 26. 6. 2013 od 15.00.

Děkuji Vám za čas, který jste strávili při čtení tohoto dopisu, a věřím, že Vám tak trochu otevřel oči.
Ivana Oslejšková

