
Školní kabinet 

	 Na celém světě není nic důležitějšího, než kolegové. Kolegyně a kolegové. Abych 
zůstala věrná principu, že dámy mají přednost.

	 V předtuše nejhoršího možného scénáře se early morning plížím do kabinetu. 
Selhala jsem jako člověk, žena, učitel. Zjistilo se, že nejsem dost dobrá, dost atraktivní, 
dost vzdělaná. Kdo na to přišel? Zvídavý rodič. Včera vpodvečer. Rodič, který si všímá. 
Sleduje, kontroluje, diskutuje. Obtěžuje. 

	 S utkvělou představou, že nejsem hodna absolutně ničeho, otevírám dveře 
kabinetu. Je nás tu jako malých myší (kdybych nebyla dáma, napíšu rovnou „malejch 
myší“, ale aprobace češtinářky mne zavazuje k jistým skrupulím). 

	 Prodírám se mapami, globusy, krabicemi se zbytky mlék do škol, rozrážím 
kostýmy, odsunuji karty a slohy a hle, už jsem u svého stolu, přeplněného sešity na 
opravy, opravenými pracovními sešity, učebnicemi, lepidly, zmizíky, izolepami, 
žvýkačkami, švihadly, zbytky včerejší svačiny a pátečního oběda, míči na fotbal 
a basketbal (nejsou k rozeznání).

	 V kabinetě je už pár kolegyň (kolega se připlíží vzápětí, prosazuje zdravou 
myšlenku, že škola není krčma a není potřeba z toho důvodu v ní vysedávat, pokud není 
třeba, a to v 7.15 ještě skutečně není). 

	 Ach. Mé kolegyně. Jedna lepší než druhá. Odvážné Amazonky, které se vydaly na 
nebezpečnou plavbu napříč školním vzdělávacím programem, tzv. „rámcákem“, 
individuálními vzdělávacími plány, přehršlí hloupých úkolů a zbytečných papírů. Dámy, 
které s grácií zvládají stres hospitací, bláznivých plánů, pět centimetrů čtverečních 
volných na pracovních stolech pro všechno, pošetilých rodičů a  všude proklamovanou 
nedostatečnost učitelů, od kterých se očekává, že budou mít vlastnosti psychologa, 
pedagoga, teologa a boxera v jednom. A kromě toho všeho budou vždy happy as 
two grepy.  

	 Jako každý den zjišťuji s potěšením, že navzdory zběsilé době, plánům 
pedagogických podpor, neschopným vlastním i potenciálním mužům a nízkým platům 
jsou tu. Přivstaly si, jsou  vymydlené, nalíčené, nádherné a odhodlané rozrazit dveře své 
třídy s elánem, který neměla ani Rowlingová, když v kavárně potají šušnila Harryho 
Pottera. Co je proti nim, těm ženám s velkým Ž, které denně řeší neřešitelné a ještě z toho 
dokážou napsat smysluplný zápis, protloukají se výchovnými komisemi, zápasí o kousek 
nebe pro svěřené děti a u toho zvládnou navléknout svá rachitická těla do cvičebních 
úboru a běhat tělocvičnou v osm ráno bez použití píšťalky. Jak vypadají? Jsou oblečeny 
stylově, nalíčeny přiměřeně, pružné jako laně a v očích mají svit. Je to jedna z trvalých 
záhad a divů světa, které ještě nikdo neodhalil. 	 

	 Stavím vodu na čaj a maličko si přihřeju polívčičku svým problémem. Bojím se říct 
rovnou všechno, protože - co kdyby na to přišli? Tak raději jen část... Co myslíte? Ačkoliv 
mám sebevědomí na nule, kolegyně mne podpoří. Rozohní se tak, že začínám mít pocit, 
že i já mám svoji cenu. Povím-li něco o své potíži, vytáhnou tři další podobné! A jak to 
bylo? Inu, nakonec to nějak dopadlo. Piju svůj čaj a jsem konejšena vlnami porozumění, 
útěchy, podpory a souznění. 

	 Za dobu, co chodíme, ploužíme nebo běháme kabinetem (rychlost pohybu 
souvisím s mírou rozhořčení), vaříme si kávu, pojídáme čokoládu a vyhazujeme z lednice 
prošlé jogurty, už víme, co která z nás má nebo nemá ve svých světech. Nikdy to není 
jednoznačné, nikdy to není dokonalé. Co je ale důležité, jsme spolu. Víme o sobě. Kdyby 
se stalo absolutně cokoliv, kdybych například tvrdila svým dětem ve třídě, že sobol je pták 
a rodiče mi na to přišli, to si pište, že moje kolegyně a kolegové v kabinetě by všem 
sobolům, co jich ve světě je, vyrobili křídla, zakoupené v blízké „Hrabošce“ a donutili 
je létat.  




 	 A přiznávám, že odměny, ambice, prázdniny, vzdělanost národa ani nic dalšího 
nejsou důvodem, proč denně píšu na tabuli datum a téma vyučovací hodiny. Jsou to moje 
kolegyně a kolegové.  A rozumím tomu, že mi kdekdo může závidět.  

	 Proto do noci opravuji sešity a písemné práce, chystám přípravu na další den 
a ráno běžím včas, abych stihla vyvětrat kabinetní puch.

	 Pokud vás zajímá, co bych chtěla naučit děti nejvíc, možná budete překvapeni.

	 Matematiku? Jistě. Český nebo anglický jazyk? Taky. Ale to hlavní, co by si měly 
podle mne děti ze školy odnést, je, že vzájemná závislost je mnohem cennější než 
nezávislost, ačkoliv doba tvrdí pravý opak. 

	 Matematika je dobrá. I čeština je potřebná. Ale tohle poznání je dle mého soudu 
pro život třeba mnohem víc.  Jeho hodnotu mám totiž bezpečně ověřenou díky našemu 
přeplněnému kabinetu.
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