Hradec Králové 17.2.2012
Paní
Jana Blažková
Vedoucí reportérů MF DNES

Dobrý den paní redaktorko,
ve vydání MF DNES ze dne 16.2.2012 jsem měl možnost si přečíst Vaši zajímavou reportáž „Proč žáci
z českých škol excelují v Británii“, nebo snad lépe úvahu, o vzdělávání romských žáků v základních
školách praktických. Což o to, napsáno to je snad docela obratně, ale obsahově mne článek inspiroval
natolik, že Vám musím odpovědět. Nemohu totiž věřit tomu, že někdo může pustit k veřejnosti
takový materiál, ze kterého je zřejmé, že o problému zhola nic neví a který je značně matoucí.
V současné době je na tento typ škol, jejich učitele a výsledky vzdělávání, vyvíjen tak enormní,
nekorektní a především neodborný tlak, že jsem na podobné úvahy velmi citlivý a věřte mi, připadám
si bezmocný.
Možná budu příliš smělý, ale z důvodu Vaší novinářské odbornosti si Vás dovoluji pozvat ke mně do
školy. Mohla byste se totiž podívat, jaké děti se učí na podobném typu školy, jak a v jakých
podmínkách. A taky – jaké mají limity a možnosti. Mohla byste si pohovořit s učiteli, zprostředkuji
Vám schůzku s rodiči. Rád bych se s Vámi setkal i osobně. Prostě cokoli. Na našich školách se totiž
nemáme za co stydět, co skrývat.
Máme ale určitě alespoň jednu vadu. Chceme totiž pomoci našim žákům a dokonce vidíme jako
povinnost bránit je proti okolí, které by jim rádo vnutilo svůj názor na vzdělávání.
Paní redaktorko, věřím, že jako profesionál byste měla být objektivní a snažit se referovat pravdivě a
dostatečně odborně. Pokud máte zájem, opravdu rád Vás uvítám v Hradci Králové. Nemíním Vás
poučovat, ale chtěl bych se pokusit Vám některé Vaše názory vysvětlit, případně poopravit.
Bohužel mám příští týden dovolenou a týden následující jsem se sportovci s mentálním postižením na
závodech. Tedy i na mailu budu sporadicky.
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