
 

Vážení členové zastupitelstva, 

využívám této příležitosti, abych se před ukončením své profesní kariéry 

a odchodem do starobního důchodu s vámi rozloučila a poděkovala za 

dlouholetou podporu mateřské školy i mě osobně. Se všemi představiteli 

obce, ať už byl starostou i v Radě obce kdokoli, jsem měla vždy až 

doposud velmi dobrou, řekla bych nadstandardní spolupráci. Důkazem je 

i to, jak konstatovala ČŠI, že mateřská škola v Kostelci u Holešova je 

široko daleko nejlépe vybavenou školou v oblasti, hraček, zařízení,          

a zejména vzdělávacích pomůcek, neboť vzdělávání dětí a jejich úspěšný 

start do základní školy byly vždy mou prioritou.  

V době, kdy jsem přišla v roce do Kostelce u Holešova a byla jmenována 

ředitelkou MŠ (v roce 2007), se někteří rodiče nevyjadřovali o školce 

právě v superlativech. Postupně se mi podařilo prosadit koncepční i 

režimové změny, ve spolupráci s obcí inovovat vybavení interiéru i školní 

zahrady a přesvědčit o novém stylu práce v MŠ své kolegyně.  

I když jsme vždycky neměli stejné názory nebo přístup k práci v MŠ, 

vždy jsme byli vůči sobě i organizaci loajální a na prvním místě vždy stál 

náš prvořadý zájem: prospěch dětí. Nikdy se nestalo, že bychom měli 

vážné rozepře jak mezi sebou, tak ani s rodiči, zaměstnanci obce nebo 

veřejností. Naopak, rodiče, prarodiče, zřizovatel, vedení základní školy    

i občanská veřejnost vždy naši práci a různé společenské aktivity pro obec 

vítali a kladně hodnotili a mě  jako ředitelku mateřské školy respektovali.   

Takto fungovala mateřská škola pod mým vedením téměř 15 let. A co se 

děje teď? Minulý týden jsem byla novou zaměstnankyní mateřské školy 

osočena, že jsem se změnila a že jsem na ni udělala podraz. Snad mi dáte 

za pravdu, že v mém věku se už člověk opravdu nezmění (zato 

přetvařovat se někdo dokáže klidně i rok). Ujišťuji vás, že já jsem pořád 

stejná. Nelžu, nepomlouvám a z celého srdce mi nejvíce záleží na dobrém 

jménu MŠ v Kostelci a na dětech v ní. 

Moje pedagogická praxe trvá už 42 let a výsledky mé práce s dětmi          

v různých mateřských školách a na různých pracovních pozicích byly 

vždy vysoce hodnoceny, naposledy při kontrole ČŠI ve zdejší MŠ v roce 

2019 . Doufala jsem, že na základě těchto skutečností bych zřizovatelem   

i veřejností mohla být považována za dostatečně kompetentní k tomu,  



 

abych v personálních otázkách a hodnocení svých podřízených měla 

dokonale jasno.  

Již několik měsíců před ohlášeným odchodem dosavadní učitelky do 

důchodu jsem začala hledat novou. Vybrala jsem si učitelku s ohledem na 

její osobnostní a pedagogické zaměření, které je velmi podobné mému. 

Viděla jsem v ní záruku, že udrží vysokou úroveň předškolního 

vzdělávání v naší obci. Dnes vím, že jsem zvolila dobře a o jejích 

pedagogických i odborných kvalitách jsem plně přesvědčena (stejně jako 

o nich byla přesvědčena i odborná konkurzní komise). Rada obce ovšem 

jmenovala pro funkci nové ředitelky MŠ jinou kandidátku.  

Toto rozhodnutí nerozporuji, je to právo Rady obce dané zákonem. Jsem 

však upřímně zděšená štvavou kampaní, která se rozpoutala proti 

současné učitelce MŠ, bohužel podporovanou některými členy Rady. Bez 

toho, aby se kdokoli z obce obrátil na mě a zeptal se na můj názor – anebo 

alespoň na to, co se v MŠ děje, bez toho, aby paní učitelku byť jen viděli 

a poznali způsob a úroveň její práce, dehonestující pomluvy nejen o ní, 

ale potažmo i o mně a mateřské škole, kolovaly po vesnici s tichou  (a 

bohužel mnohdy nejen tichou) podporou představitelů obce. 

Ještě to není ani rok, co jste mi tady na veřejném zasedání někteří 

děkovali za mou dlouholetou práci pro děti v mateřské škole, vysoko jste 

hodnotili úroveň vzdělávání a přípravu dětí na vstup do základní školy.       

O pár měsíců později získávají někteří členové Rady potají informace 

založené na pomluvách od neloajálního a nekompetentního zaměstnance 

– a na názor ředitelky se ani nezeptají? Co se za tím skrývá? Jak to, že jste 

15 let ani nevěděli, že MŠ existuje, protože fungovala bezchybně, a brzy 

po nástupu nové zaměstnankyně je celá pověst organizace i jejích 

zaměstnanců v troskách?  

Pan místostarosta mi na můj přímý dotaz sdělil, že mají ve školce své 

zdroje a že já vůbec nevím, co se v MŠ děje, když já tam nejsem. A to je 

tedy co? Ráda bych to slyšela, ať už od něj nebo od kohokoli, kdo se do 

pomluv zapojil, protože si vůbec neumím představit, co hrozného se tam 

musí dít, kromě toho, že jsem nedovolila některým zaměstnancům 

překračovat stanovené pracovní kompetence. Vzhledem k tomu, že jsem 

v MŠ téměř každý den od rána do pozdních odpoledních až večerních 

hodin, myslím si, že vím  o všem.  



 

Snad mi přiznáte alespoň schopnost poznat, co je kdo za člověka, když 

jsem s ním ve styku denně několik hodin. Mohu vás ujistit, že své 

zaměstnance znám velmi dobře. Bohužel, někdo se opravdu umí 

přetvařovat a za zády vás podrazit. A navíc ještě šířit mezi některými 

rodiči smyšlenky a lži, aniž by byl schopen svou úrovní posoudit 

objektivní stav věcí.  

Vážení, chtěla jsem vám svým příspěvkem sdělit, že po letech, která jsem      

s láskou věnovala zdejším dětem a mateřské škole, jsem doufala, že moje 

práce nezapadne a nastavená úroveň a filozofie předškolního vzdělávání 

bude v Kostelci pokračovat ve stejném duchu. Vy jste si zvolili jinou 

cestu. Já jsem vám však musela svůj příběh vypovědět, protože chci odejít 

s čistým svědomím. Odpovědnost vůči rodičům, jimž na jejich dětech 

záleží, je teď už na vás. 

 

 


