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Vyjádření vedení školy k pozvání na “Veřejné setkání rodičů s vedením ZŠ
J. Vohradského” svolaném rodiči na 24. 2. 2015 do Domu kultury ve
Šluknově.
Vyjádření bylo zasláno dne 23. 2. 2015 radě města a Mgr. Džumanová,
starostka města byla požádána o jeho přečtení.
Dne 11. 2. 2015 byl vedení školy doručen dopis s pozvánkou na veřejné setkání s rodiči.
Pozvánka neobsahovala ani účel ani náplň setkání. Následně bylo organizátory sděleno
ředitelce školy, že obsahem jednání bude cit. „diskuse o obsahu stížnosti zaslané dne
12. 01. 2015“. Celá akce byla organizována bez jakékoliv předchozí dohody s vedením školy.
Stížnost, adresovaná vedení školy, avšak předaná starostce města, byla skutečně dne
12. 1. 2015 do ředitelny školy městskou policií doručena. Následně s ní bylo vedením školy
naloženo podle platných zákonů a norem. Stěžovatelům byla dána možnost se k celé věci
vyjádřit. Tuto možnost dvakrát odmítli, ač jim byl dán prostor pro určení vlastního data i času.
Stěžovatelům byl zaslán písemný výsledek šetření stížnosti, totéž bylo zasláno i radě města
jako zřizovateli školy.
Pokud by stěžovatelé neodmítli komunikovat o obsahu své stížnosti se zástupci školy,
byli by seznámeni mimo jiné i s tím, že z hlediska zákona 101/2000 Sb., zák. 89/2012 Sb.,
zák. 262/2006 Sb., zák. 561/2004 Sb. a dalších zákonných a podzákonných norem není
ze strany vedení školy přípustné veřejně se vyjadřovat a jakkoli komentovat záležitosti, které
se týkají konkrétních osob, situací, postupů, žáků… S ohledem na tyto skutečnosti vedení
školy svou účast na tomto setkání odmítlo.
Chceme ujistit všechny zákonné zástupce v tom, že i nadále je škola, stejně jako tomu
bylo doposud, otevřena pro všechny, kteří chtějí jakýkoliv problém, ať svůj nebo svých dětí,
konstruktivně řešit a se školou spolupracovat.
Za vedení školy Mgr. Eva Hertlová, ředitelka školy
Šluknov 23. 2. 2015
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