Kunovičtí žáci získali Zlatý oříšek za pomoc
postiženým
Kunovice - První místo v klání o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos 2013, mimořádný grant pro
výjezdy učitelů do zahraničí a nově také ocenění pro třídu 5. A v soutěži Zlatý oříšek 2014. Těmito
a dalšími úspěchy se může pochlubit ZŠ U Pálenice v Kunovicích.

Sošku Zlatý oříšek a deset tisíc korun, kterou každý rok získávají děti výjimečné v nejrůznějších oborech, přitom
kunovičtí páťáci nezískali za hudební talent či výhry v olympiádách, ale za pomoc bližním.
„Naše třída už čtyři roky spolupracuje s Domovem pro osoby se zdravotním postižením Na Bělince. Ze začátku to
nebylo jednoduché, děti měly ostych, ale postupem času se z těchto rozdílných skupin stali opravdoví přátelé,"
uvedla iniciátorka vzájemné spolupráce pedagožka Andrea Olbertová. Klienti z „Bělinky" díky žákům 5. A zažili
běžný školní den, seznámili se s interaktivní tabulí a navštívili zoo v Hodoníně.
„Sami jsme společný výlet do zoo naplánovali. Rozdělili jsme se na skupiny, které měly na starost jednotlivé
činnosti. Řidiči vypočítali, kolik spotřebujeme nafty a kolik zaplatíme za autobus. Obchodníci připravovali vhodné
oblečení, lékaři se starali o lékárničku a průvodci zjistili vše o zvířatech a o zoo," popsala žačka Lucie Herbanská.
Nyní podle jejích slov připravují společný koncert.
„Když jsem viděla, jak se mí žáci starají o starší postižené kamarády, že se s nimi dělí o svačinu a za deště je
schovávají pod deštníky, byla jsem na ně hrdá," nechala se slyšet Andrea Olbertová.
Že vzájemné aktivity mnohdy přerostou v přátelství, potvrdil i Pavel Hašek, vedoucí Domova pro osoby se
zdravotním postižením Na Bělince v Kunovicích.
„Pro obě strany je to velmi přínosné. Naši klienti získávají kamarády, s nimiž se pak scházejí i individuálně. Pro
kunovické páťáky není problém trávit čas i s našimi dospělými svěřenci. Mají totiž duši dítěte," pochvaloval si
Pavel Hašek. Za velké pozitivum považuje, že kontakt s postiženými v dětech bortí předsudky a ty se učí
s postiženými bez ostychu jednat.
Nový způsob, jak rozvíjet své žáky a motivovat je k pomoci druhým, oceňuje i ředitel kunovické ZŠ u Pálenice
Marek Tvrdoň.
„Navzdory úspěchům jednotlivců naší školy či certifikátům kvality, které získáváme, naším největším úspěchem
je fakt, že žáci žijí se svojí školou, doporučili by ji svým kamarádům a cíleně si nás vybírají desítky rodičů, pro
které nejsme školou spádovou," tvrdí ředitel ZŠ u Pálenice. Podle jeho slov se na škole snaží vybudovat
prostředí, ve kterém se všichni budou cítit co možná nejlépe, a zároveň žáky připravit na všední život. „Technika
je krásná věc, ale nejdůležitější jsou lidé. A nám se podařilo ve škole vytvořit partu lidí, kteří se vzájemně
respektují a dělají svoji práci s ohromnou energií," dodal Marek Tvrdoň.

