Rozhodnutí Rady města Police nad Metují o konkurzu na ředitele Základní školy vyvolalo nevoli pedagogi
Napsal uživatel Jindřich Horkel
Pátek, 11 Květen 2012 00:00

K začátku letošního roku byl novelizován Školský zákon v části, týkající se jmenování ředitelů
školských zařízení konkurzem. Rada města Police nad Metují v dubnu rozhodla vyhlásit
konkurz na ředitele základní školy a na ředitele základní umělecké školy konkurz nevyhlašovat.
{jathumbnail off}
Na závěr veřejného jednání zastupitelstva Police nad Metují ve středu 25. dubna vystoupila
jedna z učitelek základní školy: „Chtěla jsem se zeptat na důvody, proč byl vyhlášen konkurz na
ředitele naší základní školy a proč nebyl také vyhlášen do základní umělecké školy.“

Vzhledem k tomu, že na uvedeném zastupitelstvu se k položené otázce rozpoutala zejména ze
strany učitelek základní školy vzrušená debata, ve které ne všechny argumenty byly dostatečně
srozumitelné, požádali jsme starostku Idu Jenkovou o výklad celého případu pro naše čtenáře.
Obdrželi jsme následující stanovisko Rady města Police nad Metují:

„Rada města projednávala otázku konkurzů na svá zařízení letos v lednu a v dubnu. V lednu
neměli někteří členové Rady dostatek informací a proto se zdrželi hlasování. Poté, co se
objevila řada informací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a co bylo ověřeno, že
téměř všichni zřizovatelé v okolí konkurzy vyhlašují (a to i na místa ředitelů, s nimiž jsou
spokojeni), bylo hlasování revokováno. Na základě nových informací již byli schopni
zodpovědně hlasovat všichni členové rady, přičemž někteří díky novým skutečnostem změnili
svá původní stanoviska. V tomto ohledu je třeba mít na paměti, že každý volený zastupitel
rozhoduje na základě svého vědomí (!) a svědomí, a právě vědomí založené na relevantních
informacích se může měnit s ohledem na získané informace.
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Radní Lubor Bořek (ředitel Základní umělecké školy – pozn.redakce) sám Radě města dvakrát
navrhoval usnesení, na jehož základě by byl vyhlášen konkurs i na ředitele základní umělecké
školy. Pro byli pouze radní, kteří v procesu konkurzů vidí budoucí legitimitu ředitelů škol. Ostatní
členové Rady se přiklonili k názoru, že i přes vyhlášený konkurs by z pozice zřizovatele
nakonec vybrali současného ředitele, a neřídili by se doporučením výběrové komise, které není
pro zřizovatele závazné. Celý konkurz by pak podle těchto členů Rady města znamenal pouze
neefektivní vynakládání veřejných prostředků.

Od konkurzu na místo ředitele základní školy si Rada města slibuje zejména změnu v přístupu
ředitele ke zřizovateli, změnu vztahů uvnitř školy, které rozhodně nejsou takové, jak jsou částí
učitelského sboru prezentovány, nastartování lepší spolupráce a komunikace jak uvnitř, tak vně
školy. V neposlední řadě je cílem konkursu dosažení lepšího naplňování jedné z klíčových
zásad vzdělávání, a to zásady vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a
důstojnosti všech účastníků vzdělávání, jejíž naplňování je některým členům pedagogického
sboru dosti cizí, a je ke škodě systému jako celku.“

Foto archiv Základní školy Police nad Metují.
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