
Príhovor ZrŠ Elba a Eva na konci šk. roka 2021 

 

Milé študentky, študenti a priatelia škôl Elba a Eva 

 

     Čo to my teraz za obdobie žijeme? Takto som začínal svoj vianočný 

príhovor. Po necelom polroku sme výrazne ďalej, s množstvom originálnych 

nepríjemných, ale aj príjemných skúsenosti. Zase záleží od každého z nás, ako 

kto bol pandémiou zasiahnutý.  

     Tak, či onak, treba nám žiť ďalej. Zvykať si na obmedzujúce opatrenia 

a pomaly sa dostávať do zabehnutých alebo tradičných koľají. Tomu všetkému sme sa museli 

prispôsobovať od marca 2020. 

     Nebolo to ináč ani v našich školách Elba a Eva. Dávame si postupne najavo všetky plusy 

a mínusy nášho prežitého, nie užitého, školského života. Ešte stále cez rúška alebo respirátory 

diskutujeme o aké zážitky sme prišli a akým spôsobom tie tradičné a osvedčené školské 

a mimoškolské akcie možno nahradiť. Tu mi prichádzajú na um skoro všetky nové akcie 

a podujatia, ktoré sa inovovaným spôsobom dali uskutočniť. Prvýkrát v živote som zažil 

stužkovanie našich maturantov v máji a druhýkrát maturovanie bez maturít. Roky „bojujem“ 

s maturantmi za konanie stužkových slávnosti nie v prvom polroku, ale najskôr vo februári, 

kedy sme bližšie ku konci štúdia. Nie cez advent, ale cez plesovú sezónu, atď. Tentokrát 

pandémia zariadila aspoň stužkovanie  úplne na konci štúdia, teda v máji...  

     Pandémia a všetko s ňou spojené, nás núti prehodnocovať vlastné hodnoty a hodnotové 

orientácie vôbec. Evidentne to pociťujeme v našich školách, v globálnej ekonomike, ale aj 

súkromnom živote – v našich rodinách. Chcem veriť, že dištančná forma štúdia namiesto 

prezenčnej, nespôsobila pokles kvality nadobudnutých vedomosti a zručnosti u našich 

študentov natoľko, že sa to negatívnym spôsobom prejaví v uplatnení pri ďalšom štúdiu, alebo 

v naštartovaní reálneho života. Veľká vďaka patrí naším učiteľom a ich vedeniam, že nástojčivo 

vyžadovali aj počas dištančnej formy štúdia vysokú kvalitu výchovného a vzdelávacieho 

procesu, k čomu nesporne prispela nemennosť rozvrhu hodín. Najväčším „výdobytkom“ 

pandémie je skutočnosť, že učiteľa, jeho osobnú prítomnosť, priamy styk, psychologický 



pohľad a bezprostredné audiovizuálne a pocitové vnímanie nenahradí žiadna technika. Fajn, 

čiže my učitelia sme aspoň tak trocha nenahraditeľní a popri tom, že sa aj budúcnosti budú 

rodiť detí, o ktoré sa treba starať nielen z hľadiska zdravotného, ale aj vychovávať, vzdelávať 

a robiť ich šťastnými...                                   

      Aj prijímacie konania boli iné. Aj tu si naše školy, počnúc materskou, cez základné až  

po stredné školy „vyskúšali“ realizovať  prijímanie žiakov a detí, ako aj zápisy dištančnou 

formou, s deficitom osobných kontaktov. Reálne čísla o novoprijatých žiakoch opäť 

nasvedčujú prirodzený nárast, čo nás môže napĺňať príjemným pocitom, že naše školy 

nepoľavili v kvalite vzdelávania a dobrí imidž našich škôl sa šíri ešte lepšie aj cez sociálne siete. 

Dôkazom toho je aj vydarený 6. ročník školskej konferencie „Čo je to dobrá škola – základná“, 

ktorá prvýkrát bola realizovaná dištančnou on-line formou. 

     Každým rokom si pripomíname, že nestačí byť k sebe dobrí len počas Vianoc a po nich byť 

opäť k sebe nevľúdni.  Od každého z nás záleží, ako sa chceme duchovne obohatiť aj počas 

týchto bežných uvoľňovacích dní, ako aj počas letných prázdnin a dovoleniek.  

     Na záver si Vám všetkým našim žiakom, učiteľom, manažérom škôl, ale aj rodičom 

a priateľom škôl Elba a Eva dovoľujem úprimne poďakovať za spoluprácu a dôveru 

v pandemickom školskom roku 2020/2021. Želám Vám veľa tvorivých síl a v dobrom zdraví,  

po letných prázdninách,  aby ste sa mohli tešiť na vzájomne potešujúcu výchovno- vzdelávaciu 

činnosť. 

 

     Veľa zdravia a osobného šťastia Vám želá                 

Váš   E m i l  


