
 
 

My,	žáci	2.stupně	ZŠ	Libčice	nad	Vltavou	
Touto peticí bychom chtěli přispět k řešení problémů na naší škole. 
Chtěli bychom vás seznámit s níže uvedenými problémy, které máme s některými pedagogy na téhle 
škole. 
Trváme na tom, že my žáci 2.stupně a některé i 1.stupně, neradi chodíme na hodiny s těmito pedagogy, 
a v jejich prostředí se necítíme dobře.  
*Problémy na hodinách tělocviku s panem učitelem Mgr Liborem Kučerou. 
- Neustálé narážky na naší osobnost a na naše rodiče například "co to máme za výchovu. 
- pokud určitý žák, s kterým má špatný vztah, přestane běhat, tak ho začne nutit, aby běhal, i když už 
nezvládá. Pokud tohle udělá jiný zák, tak je vše v pořádku. 
- Mění pravidla ve hrách pro tým, kde jsou ti žáci se kterými má špatné vztahy. 
- Tělocvik s kluky 8. a 9. třídy probíhá tak, že je zamkne a nemůžou si dojít na WC, ani se napít. 
- Dokonce jednoho žáka 9.třidy chytil pod krkem a poté ostatním pedagogům tvrdil, že to není pravda. 
- Neposkytuje pomoc při úrazech, pomoc poskytují žáci. 
- Chodí si telefonovat mimo dosah tělocvičny. 
*Problémy s panem učitelem Mgr Radkem Burýškem. 
*Němčina, Fyzika, Mediální Výchova 
- Neumí si sjednat pořádek. 
- Nedělá docházku. 
- Je z něj cítit alkohol a cigaretový kouř. 
- Minutu před vyučující hodinou si jde dát ven cigaretu. 
- Látku od něj vůbec nechápeme, když se přihlásíme, tak nás ani nevyvolá. Musíme vstát, dojít za ním, 
zeptat se ho, aby nám látku ještě jednou vysvětlil, ale on se otočí a bez odpovědi odejde. 
- Oslovuje nás jmény, které v určité třídě nejsou. 
- Dělá nesmyslné věci při hodinách (např. sedá si pod stůl a stříhá si nehty, nebo maluje do elektrické 
zásuvky). 
- Čte nám romány z knihy, kterou čte. 
- O hodinu německého jazyka začne mluvit jiném předmětů, který vůbec nenavazuje na aktuální látku. 
*Problémy s vedením školy 
- Neřeší problémy, které s pedagogy máme. 
- Oznamují nám veškeré akce, které se budou dít na poslední chvíli. 
- Vedení školy nám bezdůvodně zrušilo výlet. Výmluva byla ta, že přijde inspekce, přitom inspekce 
přijela v jiné datum než vedení školy dávalo ve známost. (Výlet byl vzdělávací - poznávání kultury 
sousedního státu, jazyku atd). 
- Investují peníze do zbytečných věcí, ne do nějakých věcí, které by byly potřebnější. (např. Nové 
počítače, nebo na nás žáky). 
Očekáváme od města, že se pokusí zlepšit funkci školy, ať se žáci cítí ve škole dobře, doufáme že se to 
zlepší. Už jen z toho důvodu, že paní ředitelce jde o dobrou pověst školy. Nyní předpokládáme, že jsme 
dodali dost informací, aby se s celou touto situací začalo něco dělat. 
 


