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Na vědomí:

Mgr. Jiří Koubek, starosta Městské části Praha-Libuš,
Mgr. Jaroslav Kulik, ředitel školy,

Ing. Zdeněk Horčík, předseda školské rady ZS Meteorologická

Vážení pedagogičtí pracovníci školy,
vážení rodiče žáků školy,

naše Iniciativa rodičů žáků ZŠ Meteorologická za odvolání ředitele školy (dále jen Iniciativa)
vposledních dnech zahájila kroky, kterými chce dosáhnout dobrovolného odstoupení ředitele školy,
Mgr. Jaroslava Kulika, z funkce, případně — pokud by k dobrovolnému odstoupení nedošlo — jeho
odvolání zřizovatelem školy, Městskou částí Praha-Libuš, a to pro, závažné porušení a neplnění
právních povinností vyplývajících z činnosti, úkolů a pravomoci ředitele podle § 166 odst. 5 písm. a)
školského zákona. Důvody jsou popsány v našem otevřeném dopisu starostovi, Radě a Zastupitelstvu
Městské části, pod který jsme zahájili sběr podpisů rodičů žáků školy, a nebudeme je zde proto
opakovat (zmíněný otevřený dopis je pro vaši informaci připojen).

'Obracíme se na vás s prohlášením, kterým vám chceme vysvětlit některé aspekty našich kroků.
Chceme ujistit pedagogické pracovníky i další zaměstnance školy, že si velmi vážíme jejich práce a že
při svém postupu myslíme a přísně dbáme i na jejich legitimní zájmy a ochranu.
Chceme ujistit všechny rodiče žáků školy, že naše akce není vedena zájmem zlepšit situaci ve třídách,
ze kterých tato Iniciativa vzešla, na úkor jiných tříd, ve kterých jsou rodiče žáků spokojeni. Naším
cílem je dosáhnout rozumného standardu spokojenosti pro všechny třídy školy od 1. do 9. ročníku.
I my jsme byli v našich třídách ještě před pár týdny spokojeni, ale ukázalo se, že tento stav se může ze
dne na den radikálně změnit odchodem třídních učitelů a kontextem těchto odchodů, díky nimž jsme
zjistili, že celková situace ve škole je v některých ohledech katastrofální (byt' mnohé jistě dobré je). I
vy, kteří jste nyní spokojeni, můžete vzhledem k dynamice, jakou vývoj ve škole V posledních měsících
nabírá, o učitele, vychovatele či asistenty ve svých třídách brzy přijít.
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I když je toto prohlášení adresováno pedagogickým pracovníkům a rodičům žáků školy, tato jeho verze — datována
15. 6. 2019 — je zatím rozesílána jen pedagogickým pracovníkům. Důvodem jejího šíření mezi ně je skutečnost, že
ředitel školy se v pátek 14. 6. obrátil na pedagogický sbor s žádostí o podporu. Pokládáme proto za nezbyné pedagogům
naše vysvětlení podat nyní, a předejít tak možným nedorozuměním. Na mnohem rozsáhlejší společenství rodičů žáků
školy se s tímto prohlášením obrátíme jen v případě, že to bude nezbytné.
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Možnost výměny vedení školy přirozeně vyvolává V každém pedagogickém sboru nejistoty a obavy,
často doprovázené“sířením spekulací a dezinformací. Rádi bychom vás jako členy pedagogického sboru
V tomto směru nejen uklidnili a zároveň i vyjádřili náš velký zájem na tom, abyste v působení na škole
pokračovali, a to iv případě, že jste v současném sporu podporovali nebo podporujete stávající vedení
školy. Názorové rozdíly a jejich vyjádření, plně respektujeme.
Zároveň jsme ovšem —' s ohledem na rostoucí počet hlášených případů neprofesionálmho či neetického
chování některých pracovníků školy vůči pedagogům, rodičům a též žákům— nuceni upozornit na to,
že naše Iniciativa bude od všech zaměstnanců školy důsledně vymáhat — V případě nutnosti včetně
možnosti, které nabízí trestní právo — dodržování veškerých právních ustanovení a etických pravidel.

Chceme Vás také ujistit, že totéž dodržování zákonů, etických pravidel & profesionálm'ho chování
budeme vyžadovat od vedení školy vůči všem zaměstnancům školy, a v prípadě potreby ho budeme
vymáhat s využitím všech právních prostředků. V této souvislosti vás chceme požádat, abyste se nebáli
jakékoli neprofesionální jednání vedení školy vůči sobě, zaměstnancům školy, rodičůmci žákům hlásit
naší Iniciativě. Je třeba si uvědomit, že budeme-li nepatřičně chování tolerovat a nebudeme-lije hlásit a
či ochotni dosvědčit, říkáme si tím o jeho opakování
Upřímně říkáme, že není naším záměrem podrobit jednání ředitele školy paušální kritice. Pan ředitelje
mnohým z nás sympatický člověk, kterého navíc oceňujeme jako učitele. I jako ředitel vykonal pro
školu mnoho dobrého a my to dokážeme uznat. Terčem naší tvrdé kritiky jsou výhradně některé
aspekty jeho způsoburízení školy, o nichž jsme pevně přesvědčeni, že jsou v zásadním rózporu se
zákonem1 rozumnými zvyklostmi, a nemohou být vyváženy tím, co dělá pozitivního.
Také jsme se chtěli do poslední chvíle vyhnout tomu, abychom pana ředitele museli kritizovat veřejně,
před celým pedagogickým sborem a rozsáhlou komunitou rodičů. S podstatou našich výtek jsme ho
předem seznámili. Vyzvali jsme ho, aby zvážil Svou rezignaci na funkci, a tim se veřejnému
projednávání celé záležitosti vyhnul.
Pan ředitel na naši týden starou výzvu zatím reagoval tak, že pokud bude rodiči jeho rezignace
požadována, bude bojovat až do poslední chvíle. Tento postoj by byl sympatický, kdyby šlo o sportovní
utkání dvou jednotlivců nebo dvou týmů, kde jediným cílemje vítězství v zápase & sportovní čest. Naše
střetnutí však tento charakter nemá, my zde hrajeme o mnohem vážnější věc, o příznivé podmínky pro
rozvoj dětí. Věříme, že pan ředitel i vy všichni, kteří jste adresáty tohoto prohlášení, pochopíte, že
pokud se do zásadního střetu dostane ředitel se školskou radou nebo ředitel s významným počtem

rodičů, pro které je škola školou komunitní, spádovou — a v daném případě nastalo obojí zároveň —
situace může být rozumně odblokovánajen tak, že odejde ředitel, a to dokonce1 V případě, kdyby mu
nebylo vytýkáno závažné porušení zákona. Rodiče ani jejich děti odejít nemohou.
Deklarujeme, že naším cílem není dosažení čehosi, co by někteří mohli vnímat jako vítězství nad částí
pedagogického sboru, která stojí za současným ředitelem. Neusilujeme o to, aby nynější vedení bylo
nahrazeno takovým, které bude nakloněno bud naší Iniciativě nebo jiné části pedagogického sboru.
Usilujeme o vedení, které bude školu řídit profesionálně, & to na vysoké úrovni, vedení, které vytvoří
příznivé podmínky pro Všechny kvalifikované a profesi oddané pedagogické pracovníky a další
zaměstnance školy.
Uvědomujeme si, že svou akcí přebíráme velkou spoluzodpovědnost za další vývoj ve škole. Jsme
připraveni školu v průběhu nejen příštích týdnů a měsíců, ale i dalších let intenzivně podpořit V tom,
aby se stala kvalitní a respektovanou instituci s dobrými studijními Výsledky žáků, školou, která vytvoří

inspirativní, stabilní a fair-play prostředí pro děti i pedagogy, školou, která bude přitahovat nové

pracovníky a rodiče nových žáků, kteří se rozhodují o Výběru školy. Školou, která bude dobře
reprezentovat naši městskou část.
Přejeme si vás tímto vyzvat, abyste nám V naší snaze pomohli. Pro úspěšný dlouhodobý rozvoj školy
potřebujeme efektivní spolupráci všech zaměstnanců školy, vedení školy, rodičů, školské rady a
zřizovatele. Pokud nás chcete aktivně podpořit, podepište prosím na jednom z kolujících podpisových
archů zmíněný otevřený dopis. Pokud jste s vedením školy momentálně spokojeni, pochopíme, že se
podepsat chtít nebudete, prosíme však v takovém případě, abyste se alespoň pokusili náš pohled
pochopit.
Děkujeme, že naši Výzvu zvážíte.
Kontaktovat nás můžete na emailové adrese _

V Praze-Libuši, dne 15. června 2019

Za'Im'ciativu rodičů

