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Vážení rodiče, milé děti,
dovolte mi, abych se Vám představil z pozice nového ředitele Základní a Mateřské školy
Dražice. Jmenuji se Miloš Veselý zanedlouho mi bude 40 let a cítím se na vrcholu svých tělesných a
především psychických sil, což považuji z výkonu této pozice za velmi důležité. V pedagogickém
prostředí se v pozici učitele pohybuji již 15 let, vystudoval jsem JČUPF v Českých Budějovicích
aprobace přírodopis – tělesná výchova. V poslední době jsem působil na Základní a Mateřské škole
Chotoviny a na Základní škole v Plané nad Lužnicí. Na obou těchto ústavech jsem učil a vychovával
žáky, jak na I., tak na II. stupni. Na I. stupni nám bohaté zkušenosti s výukou tělesné výchovy,
vlastivědy, prvouky a přírodovědy. Prostředí do kterého vstupuji velmi důvěrně znám, jelikož jsem
místní malotřídní školu sám navštěvoval a obec Dražice je mým rodištěm.
V žádném případě nehodlám nijak zásadně měnit Školský vzdělávací plán (ŠVP), který
vychází z celorepublikového Rámcového vzdělávacího plánu (RVP) a organizační řády místních
školských zařízení, která podle mého názoru plní stoprocentně svoji výchovně – vzdělávací funkci.
Touto cestou bych velice rád poděkoval za vykonanou práci minulé paní ředitelce Mgr. Vosátkové a
ocenil její profesionální přístup při předávání funkce. Věřte, že těch nových informací je opravdu
hodně, ale já jsem plně připraven se učit potřebné věci za pochodu a podle mého názoru „nejlepším
učitelem“ pro každého ředitele je zažitá zkušenost. Určitě bude potřeba si mnoho věcí vyzkoušet a
osobně poznat v každodenním životě školy.
Rád bych Vás ujistil a ubezpečil, že mým prvořadým cílem je nejenom udržet stávající kvalitu
výchovně – vzdělávacího procesu na naší základní škole, ale pokusit se jí postupně ještě zvyšovat.
S maximální snahou nastartovat u Vašich dětí blahodárný proces učení, ve kterém budou úspěšně
pokračovat na dalších stupních naší vzdělávací soustavy. Vést základní školu i mateřskou školu, tak
aby obstála v konkurenci okolních vzdělávacích zařízení. Rád bych vytvořil školu a školku, jako aktivní
kulturní a komunitní centrum obce. Udržoval a posiloval tradice venkova, založené na principu
setkávání lidí a vzájemné komunikaci. Také uplatňoval specifika vesnické malotřídní školy, která jsou
založena na menším počtu žáků v jednotlivých ročnících, na osobním až rodinném přístupu nejenom
pedagoga, ale obecně všech zaměstnanců. Díky výhodné poloze školy naplňoval efektivně a účelně
plán EVVO (environmentálního vzdělávání) a pokusil se vést žáky ke zdravému životnímu stylu.
Pokusil se přenést svůj pozitivní vztah ke sportu na žáky a motivoval je k aktivnímu trávení volného
času. Nabídl jim pestrou paletu mimoškolních aktivit a různých sportovních kurzů. Maximálně využil
podmínek nové sportovní haly, pro spontánní pohybovou činnost a to již dětí předškolního věku.
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Vytvořil pozitivní klima v němž se nejenom žáci, ale i samotní zaměstnanci cítí opravdu dobře.
Mým cílem je, aby se děti do školy těšily, chodily rádi i s vidinou toho, že zažijí opět něco nového a
netradičního. Věřím v tým lidí, který je schopen neformálních mezilidských vztahů založených na
pozitivní komunikaci, která posiluje vnitřní motivaci vykonávat svoji svěřenou práci co nejlépe. Každý
z nás vidí školu z jiného úhlu pohledu – žák, rodič, pedagog, široká veřejnost a pouze poctivá práce, i
nad rámec svých běžných povinností, konstruktivní a plodná debata s těmi, kteří se o chod školy
zajímají a kterým není místní škola lhostejná může vést ke zdárnému konci. Vážení rodiče,
nezapomínejte prosím, že základ výchovy dětí je v rodinách a škola bohužel nemůže rodinu trvale
nahrazovat, my můžeme podat pouze pomocnou ruku, ale výchova Vašich dětí je především na Vás.
Závěrem mi dovolte poděkovat celému zastupitelstvu obce Dražice v čele s panem starostou
Flígrem a s panem místostarostou Smažíkem, za podmínky, které nám dlouhodobě vytvářejí pro naši
blahodárnou práci. Jednak za postupnou rekonstrukci obou budov našeho školského areálu, tak
především za výstavbu a úspěšné zahájení provozu zcela nové sportovní haly. Všechny Vás srdečně
jménem všech zaměstnanců školských zařízení obce Dražice zvu k nám na prohlídku a ujistil Vás, že
dveře k nám jsou pro Vás vždy otevřené. V následujícím školním roce se těším na spolupráci s Vámi
vážení rodiče a věřte, že jsme tu opravdu pro Vás a Vaše děti.

se srdečným pozdravem Mgr. Miloš Veselý – ředitel ZŠ a MŠ Dražice

