Zápis z jednání o situaci v zdejší základní škole a školce dne
26.4.2013 v zasedací místnosti OÚ Radim

Přítomni: starostka Zdeňka Brixová
ředitelka školy Jana Zedníčková, učitelky školky Hana Chaloupecká, Marcela
Šulcová
rodiče Dagmar Klouzová, Vratislav Kříž
přísedící učitelka paní Koláčná

Paní starostka všechny uvítala a vyzvala jednotlivé učitelky k vyjádření se
k problému ve školce.
Paní Marcela Šulcová se domnívá, že ji i paní Chaloupeckou paní ředitelka
šikanuje. Problémy začaly na jaře roku 2012, kdy začala vidět problémy ve
všem, zakazovala nám fungující aktivity /např.zákaz účasti rodičů na výletech,
znemožnění dojíždění linkovým autobusem na odpolední směny posunutím
pracovní doby/. veškerá rozhodnutí respektovaly. Zdá se jim, že jim chce práci
ve školce znepříjemnit a dosadit si svůj tým, jak jim několikrát prezentovala.
Tvrdí , že jsme organizačně neschopné a pod psychickým nátlakem chce,
abychom sami podaly výpověď. Nikdy nám nepodala písemné
připomínky,vyřizovala vše ústně. Zakázala fotografování dětí. V napomenutích
nás obvinila z toho, že jsme porušily práva rodičů a dětí. Zdá se mi, že jednání
paní ředitelky se neustále stupňuje, obě nás vyčerpává a do práce se
přestáváme těšit.
Paní Chaloupecká dává za pravdu ve všem paní Šulcové.
Paní ředitelka Jana Zedníčková oponovala paní učitelce Šulcové ohledně
porušování práv rodičů a dětí. Obvinila obě učitelky z vynášení interních
záležitostí školy a školky mezi rodiče, což je nepřípustné. Co se týče
fotografování, zákaz není pravda, pouze lepší organizace. Za hrubé porušení
interních záležitostí považuje ponechání letáků na stole ve školce, ve kterých 2
minulé učitelky vypovídaly lži o mně a poměrech ve škole a školce. Ani jedna

neví, jak se tam letáky dostaly. O pracovní době /40 hod. týdně/rozhoduje
ředitelka školy. Jestli se mi nelíbí práce učitelek, mám právo dát napomenutí.
Potřebuji zcelený tým, který spolu komunikuje a nikdy do interních problémů
nezasvěcuje rodiče za zády ředitelky. V jiných školách by okamžitě dostaly
výpověď. Učitelky měly písemně požádat zřizovatele školy o pomoc při řešení
situace. Jít vypovídat na policii byla velká chyba. Já osobně vidím problém
v mezilidských vztazích. V takové atmosféře se těžko pracuje. Jako ředitelku mě
musí respektovat. Potřebuji spolupracovníky, na které se mohu spolehnout.
Paní starostka je spokojena s prací školy i školky a navrhla řešení:
Pravidelné porady,písemné zápisy z nich, nařízení ředitelky dávat učitelkám
písemně,zapracovat na mezilidských vztazích.
Další schůzku svolala na 13.5.2013.
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