
 Co přineslo veřejně se postavit proti vládnímu nařízení, jako škola (tedy ne jako soukromá 
osoba,spolek apod.)a jaká je tedy současná situace pro školu vzniklá jako následek.Body do devítky se 
předpokládaly a většina z nich byla součástí rozhodnutí takto se postavit -vědělo se ,že tato situace 
nastane.

1.Škola se octla v největší krizi za své trvání.Je tím přímo ohrožená její existence.

2.Rozkol v kolegiu.

3.Rozkol mezi rodiči.

4.Narušení vztahu se zřizovatelem. (Nedá se počítat s podporou ohledně různých alternativ, jako bylo 
    např., že žáci nemuseli chodit v rotačním režimu, tolerance bezrouškování ve třídách apod. Četní 
    podporovatelé školy na městě a v libereckém regionu ochladli. Ti co již dříve měli waldorf     
    za ,,sektu,, se vrátili ke stejnému pohledu. )

5.Narušení vztahu s místní hygienou. (Škola je pod drobnohledem, co se dříve tolerovalo nyní nelze,     
    viz bod 4.)

6.Riziko, že pokud se objeví jediný covid škola se bude muset zavřít a ponese punc ,,šiřitele,,.

7.Podmoklický projekt je vážně ohrožený.

8.Jsme pod drobnohledem MŠMT, lze předpokládat kontroly i Českou školní inspekci.

9.Na dění kolem školy se napojili nejrůznější organizace a osoby. (Trikolora,Aliance národních
    sil, poslanec Volný, vystupuje se v konspirační scéně Slobodný viselač…)

10.Mnoho lidí to podpořilo k většímu pocitu ohroženosti a zvažování konspiračních teorií, kterým se    
     dal velmi otevřený průchod. Internet a strach z ohrožovaných dětí přivedl lidi brát vážně lecos. To    
     však nemá být vůbec tématy jenž nese škola.

11.Pro semilskou společnost, kde se déle (zejména po minulém průšvihu p.Musilové a Fleknové)  
     budovala důvěra a otevřenost jsem zas jen banda rozevlátých nesystematiků, bez ochoty se  
     přizpůsobit. Úsilí o prolnutí do společnosti jenž umí respektovat a chce být respektováno je 
     zbourané. Postoj ,,postavit,, se nikoho ke škole nepřiblížil, spíše naopak (vyjma bodu 9.). Zato je  
     škola  přiblížena konspiračním teoriím a politikaření.     
     

12.Rodičovská obrana proti testování vkládá do dětí spíše náš vlastní strach a naši frustraci z  
     lockdownu. Již dopředu děsí dalšími tématy (jako je očkování) a tím si zavírá cestu jak obligátně a 
     interně řešit věci s rozumem uvnitř komunity v čase, kdy skutečně nastanou. Jsme příliš vidět.

13.Vylučujeme často děti z kolektivu. Dochází k diskriminaci.

14.Učitelé jsou přetížení a ve škole je dusno. Mnoho lidem se z toho dělá špatně fyzicky.



Osobní dodatek:
Tento ,,dokument,,  je sestavený z textů několika oslovených osob. Osloveno bylo 7 osob z obou stran, 
i osoby neutrální-spíše mimo školní. Dva ze základky nic neposlali, ačkoliv byly pro. Texty byly 
zprůměrovány, zkráceny a pisatelé jsou anonymní, neb si to přejí. Prakticky se opakovalo to samé. 
Děkuji všem.
Cílem textu je zvědomnění skutečnosti, kterou nyní máme. Také může být nápomocen ve vztazích k 
dané skutečnosti i mezi lidmi. Řada lidí vůbec netuší za co se postavili. Má poukázat na to co není 
tématem školy a přesto byla k tomu zneužitá. Také poukazuje na potřebu pevnějších hranic a pravidel. 
Není cílem někoho usvědčovat. Ač pozitivního jsme na tom nic nenašli. To se ukáže časem(-:.
Ustát a uznat těžké věci skutečnosti je začátkem pevného nového základu.
Rozhodně můžeme text zkrátit, upravit, doplnit.
Mě osobně stačí čtyři z nich jenž jsou zcela nezvratné a nikdy by mě to za to nestálo….spíše i dva.


