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.. . „ . ! l7 * ]Mgr. Jirí Koubek, starosta Mestske cásti Praha-Libuš, __ _ ,.

rad ní Městské části Praha-Libuš,
)%

zastupitelé Městské části Praha-Libuš.

Prohlášení níže uvedených pedagogů ZŠ Meteorologická k „otevřenému dopisu
ovn vl

rodIcIcu zaků základní školy Meteorologická zřizovateli školy s žádostí o zvážení

návrhu na odvolání ředitele školy“

Vážený pane starosto, vážení radní. vážení zastupitelé,

rádi bychom tímto prohlášením reagovali na „otevřený dopis rodičů žáků základní školy

Meteorologická zřizovateli školy s žádostí o zvážení návrhu na odvoláni ředitele školy“ ze dne 12. 6.

2019. Musíme konstatovat, že situace v naší škole byla do nedávna naprosto klidná a tvůrčí, což

potvrzuje i inspekční zpráva ČŠl, č.j. ČŠIA-946/19-A ze dne 5. - 10. 4. 2019.

Dne 5.6.2019 proběhlo setkání rodičů s vedením školy, kde byla panem ředitelem představena nová

koncepce školy se zapracovanými připomínkami jak ze strany rodičů, tak ze strany zřizovatele.

Výsledkem setkání však nebyly další případné konstruktivní připomínky ke koncepci školy, jak by se

dalo předpokládat, ale dotazy rodičů směřovaly především k podaným výpovědím některých členů

pedagogického sboru. Odpovědi pana ředitele byly i vtomto směru korektní a vstřícné, vžádném

případě nebyly neprofesionální či neetické. Ze setkání byla jasně vyplývající snaha pana ředitele věcně

uspokojit všechny vyvstalé dotazy r_odičů.

Dne 12. 6. 2019 jsme se 1 otevřeného dopisu) rodičů žáků ZŠ Meteorologická adresovaného zřizovateli

školy dozvěděli, že rodiče žáků žádají zřizovatele o zvážení návrhu na odvoláni Mgr. Jaroslava Kulika

zfunkce ředitele školy. Zdoplsu ovšem nevyplývá, zda se jedná o názor všech 572 rodičů, či blíže

nespecifikovaného počtu rodičů. Vzhledem k absenci jmenovitého výčtu rodičů na nás otevřený dopis

nepůsobí průkazně, a neztotožňujeme se s názorem, že se jedná o dopis většiny našich rodičů

My, níže podepsaní, kteří jsme se daného setkání zúčastnili, se připojujeme k Petici proti odvolání Mgr.

Jaroslava Kulika z funkce ředitele školy.

Jméno a příjmení Podpis

  



  


