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ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

PRAHA-LIBUŠ

 

 
 

Městská část Praha-Libuš
DOŠLo

Jiii Koubek, starosta Libuše a Písnice DNE: 2 [I 'UB' 2mg

 

Úřad městské části Praha-Libuš

Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 — Libuš W
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Věc: ZŠ Meteorologická

Vážený pane starosto,

prostřednictvím podatelny Úřadu MČ, podáváme k mimořádnému zasedání

Zastupitelstva dne 25. 6. 2019 stanovisko, týkající se nesouhlasu s navrhovaným

odvoláním ředitele ZŠ M r. Jaroslava Kulika ze strany některých rodičů.

  

V Praze dne 24.6.2019
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Zaměstnanci ZŠ Meteorologická

Adresát petice:

Mgr. Jiří Koubek, starosta Městské části Praha-Libuš,

radní Městské části Praha-Libuš,

zastupitelé Městské části Praha-Libuš.

PETICE proti odvolání Mgr. Jaroslava Kulika z funkce ředitele školy

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičnim.

Vážený pane starosto, vážení radní, vážení zastupitelé,

dne 12. 6. 2019 jsme se : otevřeného dopisu rodičů žáků ZŠ Meteorologická adresovaného

zřizovateli školy dozvěděli, že rodiče žáků žádají zřizovatele o zvážení návrhu na odvolání Mgr.

Jaroslava Kulika z funkce ředitele školy. Z dopisu 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, se připojujeme svým podpisem k této Petici proti odvolání Mgr. Jaroslava

Kulika z funkce ředitele školy.

Děkujeme, že se budete naší peticí zabývat.

    pedagog ekonomka

Zastupovat petiční výbor při jednání se zřizovatelem “Ie oirávněna:



Podpisový arch k petici

Text petice je umístěn u podplsových archů. Dle § 4 zákona č. 85/1990 Sb'., o právu petičním uvádíme,

že podpisový arch se týká petlce „proti odvolání Mgr. Jaroslava Kulika z funkce ředitele školy“. Veškeré

uvedené osobní údaje slouží pro účely výše uvedené petice a bude s nimi naloženo dle ustanovení

zákona ř.. 110/2019 Sb., 'o zpracování osobnich údajů. Zástupce petičního výboru:_

Čitelně jméno a příjmení Bydliště (ulice, číslo, PSČ)
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 



Podpisový arch k petici

Text petice je umístěn u podpisových archů. Dle § 4 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním uvádíme,

že podpisový arch se týká petice „proti odvolání Mgr. Jaroslava Kulika z funkce ředitele školy“. Veškeré

uvedené osobní údaje slouží pro účely výše uvedené petice a bude s nimi naloženo dle ustanovení

zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zástupce petičního výboru:_

Bydliště (ulice, číslo, PSČ)

 

Čítelně jméno a příjmení

   

 



Podpisový arch k petlcl

Text petice je umístěn u podpisových archů. Dle § 4 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním uvádíme,

že podpisový arch se týká petice „proti odvoláni Mgr. Jaroslava Kulika z funkce ředitele školy". Veškeré

uvedené osobní údaje slouži pro účely výše uvedené petice a bude s nimi naloženo dle ustanovení

zákona č. 110/2019 Sb., o zpracováni osobních údajů. Zástupce petičniho výboru: Kateřina-

Čitelně 'méno a -fi meni

  

 

 

 

      


