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Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás v krátkosti informoval o aktuálním dění, které bylo vyvoláno vzniklou

IniciatiVou rodičů a které pramení z podstaty dobrovolného odchodu dvou kolegyň, které se

rozhodly na Základní škole Meteorologická dále nepracovat.

Vedení školy si uvědomuje významnou ztrátu kvalifikovaných pedagožek, třídních učitelek a

dlouholetých členek vedení školy, které byly léta opěmým-pilířem školy, vybudovaným na

důvěře a profesionalitě. Důvodem jej ich odchodu je údajná nespokojenost s vedením školy,

Z významného setkání, které se týkalo koncepce školy, jistě víte, že celkový počet končících

pedagogů je šest. Mohu Vás ujistit, že zbylé čtyři kolegyně odchází ze zcela jiných, osobních

důvodů. Aktuálně jsou nově přijaty čtyři nové kolegyně, s dalšími zájemci jednáme.

Vneděli, dne 9. 6. 2019, před odjezdem na školu vpřírodě pro I. stupeň jsem se setkal

s rodičem, který mi navrhoval mé podání rezignace, důvody Však nebyly blíže specifikovány.

Po vzájemné debatě jsem jeho nabídku odmítl. V pátek, 14. 6. 2019 V 11:30, jsem e-mailem

obdržel znění otevřeného dopisu s ultimátem, abych do pondělí, 17. 6. 2019 do 12:00,

rezignoval na svoji funkci ředitele školy. Důvodem jsou výhrady uvedené v otevřeném dopise

pro rodiče, které Iniciativa rodičů rozeslala.

Na základě značné podpory, kterou jsem pocítil ze svého okolí, a to jak ze strany zaměstnanců

(pedagogických1 nepedagogických), tak ze strany zřizovatele, výborného výsledku šetření

České školní inspekce (tedy správního úřadu 5 celostátní působností, který je organizační

složkou státu a účetní jednotkou a vykonává nezávislou inspekční činnost)jsem se rozhodl, že

nevyhovím požadavku Iniciativy rodičů a nerezignuji na funkci ředitele školy. Zpráva České

školní inspekee byla komplexní, prozkoumala veškeré souvislosti spojené s procesem řízení

školy, a V tomto ohledu neshledala žádné pochybení. Tím tedy vyvrací některé teze

zmiňované v dopise Iniciativy. Stojím si za tvrdou prací svého profesionálního týmu, který by

rád pokračoval v naplňování vize koncepce rozvoje školy, prezentované úspěšně dne 5.6.

2019 VZŠ Meteorologická a mimo jiné je kladně hodnocena1 VJ1z zmíněné zprávě České

školní inspekce. Dostává se mi výrazné podpory rodičů, kteřími píšou prostřednictvím

elektronické žákovské knížky, emailem nebo mě potkávají na ulicích a povzbuzují mne, byť

tuto kauzu mohli slyšet prvně až v pátek od pedagogů nebo byli kontaktováni Iniciativou.

Nepodal jsem rezignaci především na základě mého vztahu kmojí práci, k naší škole,

k Vašim dětem, se kterými jsem si vybudoval pevný vřelý vztah a důvěru, protože nejsem jen

„pouhý manager a úředník“, ale také zejména pedagog a rodič jako Vy.

Vážení rodiče,

neznám počet tak zásadně nespokojených rodičů, aby to vedlo ke spuštění tak

komplikovaného mechanismu, jakým je proces obměny vedení školy se všemi důsledky.

Určitě nebylo v době mého úřadu vyhověno všem, ale považuji se za slušného člověka, který

dovede naslouchat a musí rozhodnout dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Naučiljsem se

a hlavně pochopil, že bohužel ne vždy lze vyhovět všem, a že ne každýje upřímný,jak sám

tvrdí. Mé chování v této situaci je přirovnáváno Iniciativou rodičů ke „sportovnímu utkání“ a

dělá ze mne povrchního, neosobního člověka. Kdo mě zná a jednal se mnou kdekoliv jinde,

než ve sborovně za stolem při jednání Školské rady, pravdu zná.
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Pokud si myslíte, že jde vedení školy špatnou cestou, že pod mým vedením nemá co

nabídnout nebo to, co jsem _již nabídl, není dostatečnou zárukou snahy pozvednout školu a

zkvalitnit edukativní proces, není důvod, abych nadále ve své funkci setrval. '

Dne 25. 6. 2019 v 18:00 se uskuteční mimořádné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Libuš,

vKlubu Junior. Zde se postavím čelem těm, kteří za mnou nepřišli, neřešili své problémy

Včas a nechali situaci zajit do takto krajní meze. Meze, kterou těžce nesu nejen já a mé

nejbližší okolí, ale také moji spolupracovníci a celý tým. » .

Pokud by měl někdo z rodičů zájem o bližší informiace ktéto kauze, ať mě neprodleně

kontaktuje, rád si udělám čas i v neděli. -

Tímtolbyoh rád poděkoval všem, kteří mi vyslovili (a možná ještě vysloví) sleva podpory, a

tato slova ani nemusí být tak hlasitá, jako slova Iniciativy rodičů. Vážím si každého jednoho

z Vás. '

Děkuji _ J , | Dígilálně podepsal Jaroslav Kulik. Mgr
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V Praze dne 18. 6. 2019 Mgr. Jaroslav Kulik,

ředitel školy ZŠ Meteorologická


