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Zajímalo by mě jakým způsobem proběhla analýza vnitřních poměrů v ZŠ a co jsou vnější
projevy ZŠ Kostelec u Holešova,. Čerpám ze zápisu RO. Zjistil jsem, že před konkurzem
požádal předseda konkursní komise o zjištění názorů zaměstnanců školy a dle sdělení KÚ
se to nesmí. Proto jsem tuto aktivitu zastavil.
Nechtěl jsem po zástupkyni za školu aby prováděla ankety ve škole a obcházela lidi, jen
jsem se jí zeptal, jaký je její názor za školu.
Renata mi řekla, že byla o toto požádaná.
Nebyl jsem přímo účastníkem jednání konkursní komise, ptal jsem se některých učitelů
na jejich názor a rozhodl jsem se na základě informací, které jsem dostal, že atmosféra
ve škole není ideální.
Analýza by měla mít vždy nějaká pravidla.
Z mé strany bych to nenazval analýzou, ale zjišťováním informací .
Obtížně se srovnávám se situací, že je tady odborná komise složená s 8 lidí, věnuje
se tomu velká administrativní a organizační část práce a nakonec tři lidé řeknou, že to
bude jinak. Usnesení mi přijde hodně vágní a nejisté. Dva členové RO byli členy komise a
pochybnosti měly zaznít na jednání komise. Vypadá to, že členové za RO nedostatečně
argumentovali a nepřesvědčili ostatní členy komise a proto jste to nakonec protlačili
politickou silou.
Polovina členů komise je externích - jeden zástupce KÚ a tři členové nominovaní Českou
školní inspekcí, dále jsou členy komise 2 členové za zřizovatele, 1 člen za školu a 1
za školskou radu, nejedná se tedy čistě o odbornou komisi, ale půlka komise se na
kandidáty dívala jinou optikou. I když to tak z bodového hodnocení vypadá, tak
rozhodnutí komise nebylo jednoznačné
Z matematického hlediska podle bodového hodnocení bylo.
Komise konstatovala, že všichni uchazeči jsou vhodní pro výkon funkce ředitele/ředitelky
ZŠ.
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Jako zastupitel jsem za své hlasování odpovědný voličům ze své obce. Tři členové
RO našli shodu na jednom kandidátovi, řešení jsme hledali týden.. Analýza byla dělaná
průběžně s lidmi, kteří jsou obeznámeni se situací. Prostudoval jsem si zápis a
důležité bylo, že všichni uchazeči jsou vhodní. Komise jen doporučuje a byli doporučeni
všichni. RO měla legitimní právo hlasovat dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
V ZŠ učím už 28 let, ohrazuji se jen proti tomu jak bylo VŘ provedeno, nezpochybňuji
právo ho provést. Trvám na tom, že, když jsem byl minule potvrzen RO ve funkci bez VŘ,
tak to bylo legitimní. V Kostelci se často v poslední době stává, že se na někoho plivne
jedovatá slina a pak se to dál rozmazává. Bohužel se to přenáší i na děti a to se mi zdá
nebezpečné. Nejde mi teď o ředitelské místo, v obci se nedělá nic pro to, aby do školy
přicházelo víc žáků a aby škola vzkvétala.
zajímalo by mě, jaký je rozdíl mezi školkou a školou, ve školce skončilo funkční období
tuším vloni
RO mluvila s ředitelkou MŠ, paní ředitelka je v předdůchodovém věku a proto bylo
zvoleno toto řešení. Stojím si za rozhodnutím, že jsme se rozhodli konkursní řízení
na ředitele ZŠ uspořádat, pokud by byl pan ředitel Ballnér zvolen, silně by to posílilo jeho
pozici ve škole. Zákonodárce umožňuje výběrová řízení po 6 letech dělat. Nikdo, kdo
pracuje ve významnější funkci nemůže počítat s tím, že v ní bude pracovat až
do důchodu. a nebude si muset tento post obhájit, to se týká například i starosty obce.
poslanců parlamentu a pod. Na druhou stranu pokud přijde někdo nový
s novými myšlenkami a nápady, tak to může přinést dobré pro školu.
Souhlasím s názorem p. ředitele o čem před chvílí mluvil, jestli se to přenáší i na děti, tak
je to špatně
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Jak probíhalo jednání RO před hlasováním o volbě ředitele školy, kdo je seznámil
s analýzou.
Z jednání RO je přesně formulovaný zápis, když jste v r. 2014 potvrzovali ve funkci p.
ředitele, tak o tom nikde není vůbec nic a nikdo to nezpochybňoval, analýzu má každý
radní v hlavě a rozhodl se podle ní a má na to legitimní právo, demokraticky rozhodla
nadpoloviční většina v RO

