Z RADNICE A ZASTUPITELSTVA

Konsekvence odvolaných - jmenovaných
Rada MČ (K. J. Čechová, J. Slezák, Z. Růžička, Š. Zátková) na svém zasedání dne 25. 8. 2015 v šibeničním termínu jednohlasně
jmenovala na základě doporučení konkurzní komise (vytvořené Radou MČ ve složení K. J. Čechová, J. Slezák, K. Bělohubá,
H. Kořínková, E. Hegyiová, J. Mikoláš a Z. Klesnilová) paní Alenu Sochůrkovou novou ředitelkou Masarykovy základní školy
(MSZ) za odvolaného ředitele Kurku. Kauzální náhoda tomu však chtěla, že ona sama byla za dost dramatických okolností
o něco dříve z postu ředitele základní školy též odvolána, pro změnu ve Škvorci!

D

Konkurzní řízení

o konkurzního řízení o funkci ředitele MZŠ se přihlásilo jenom 5 uchazeček, žádný muž, ani jedna učitelka z MZŠ.
Jedna uchazečka konkurzní řízení skrečovala, druhá neměla potřebné vzdělání.
Výběr tedy mohl proběhnout pouze mezi
třemi uchazečkami. A otázkou je, do jaké
míry se vůbec mohlo jednat o rovné výběrové řízení.

1.

Konkurzní komise

Vždycky mám pochybnosti, když členové rady MČ jsou současně členy
různých komisí, neboť smyslem všech komisí je především nezávisle radě podklady
předpřipravit a na radě je pak konečné rozhodnutí. Snadno si lze proto představit, že
členství místostarostů Slezáka a Čechové
v konkurzní komisi bylo do jisté míry spíše
tendenčně stimulační.
Pochybně vyznívá především členství u J. Slezáka, který dlouhodobě
nechodil na jednání školské rady při MZŠ
(do které se nechal jmenovat) a dával tím
zřetelně najevo, že se o školu nezajímá.
Totéž ale lze nově říci i o K. J. Čechové
(vystřídala v lednu J. Slezáka ve
školské radě, na jejíž jednání si ovšem zatím cestu nenašla), která rozhodnutím rady
MČ konkurzní komisi navíc i předsedala.
Vzhledem k členství obou místostarostů v komisi je logicky diskutabilní i účast zaměstnankyně ÚMČ (H.
Kořínková), neboť lze očekávat spíše jistou
názorovou loajalitu zaměstnance k vedení
„obce″.
A určitou názorovou loajalitu si lze
představit i u členství v komisi u učitelky ZŠ (E. Hegyiová). Za normálních
okolností by i tato účast učitele ZŠ nebyla
nic divného, ba naopak. Ale.
V konkurzní komisi totiž byla
i K. Bělohubá. Učitelka MZŠ,
členka školské rady MZŠ, ale též zkušená Škvorecká politička (kandidující
vždy za jiné volební uskupení), více
než 20 let zastupitelka, svého času
i místostarostka a členka školské rady
ve Škvorci, která jako jediná ze škvoreckých zastupitelů byla proti odvolání
ředitelky Sochůrkové!
Jak je vidět, pět členů ze sedmičlenné
konkurzní komise mohlo být nějak motivováno a ovlivněno, což by nebylo žádoucí.

2.

3.

4.

R

Rovné posuzování

ovné posuzování přihlásivších se
uchazeček do konkurzu dostalo tedy několik trhlin. V případě K.
Bělohubé je i jedno, zda na komisi
„svoji” ředitelku prosazovala (a je to
více než pravděpodobné s ohledem
na její hlasování v zastupitelstvu, ale
i třeba z důvodu společně podané žádosti na svolání školské rady - oboje
ve Škvorci), nebo před ní naopak varovala. Každopádně měla o „své” ředitelce velmi dobré, skoro by se dalo říci
až intimní informace, které o zbylých
dvou uchazečkách mohla těžko získat.
Zajistit tedy nestranné rozhodování
bylo zcela nemožné. Jediným správným řešením tak mělo být, že by se
sama čestně vzdala členství v konkurzní komisi. Nestalo se tak.
Navíc ani nikde nenajdete, že by s dlouhodobou neúčastí J. Slezáka ve školské
radě měla nějaký problém a požadovala
od zřizovatele výměnu tohoto notorického absentéra. Zřejmě jí jeho neúčast
i vyhovovala.

Řekli A, ale neřekli už B, C…

P

roč byl ředitel Kurka v podstatě na hodinu odvolán, doposud nikdo z radních
dostatečně nikde nezveřejnil a nevysvětlil. Přestože to muselo být přece pro něco

velmi závažného. Mlčení naší rady MČ je
tak obyčejná zbabělost.
Ovšem nad čím už zůstává rozum stát je,
že odvolaný ředitel Kurka se nakonec stal
zástupcem ředitelky! Takže školu nyní řídí
dvě osoby, které jejich představitelé radnic bez milosti odvolali. Ve Škvorci celé zastupitelstvo, u nás potajmu jen rada MČ.
I z toho lze usuzovat, že u nás šlo o kdoví
jakou hru v zákulisí. Anebo se snad rada
MČ zalekla vlastní odvahy a řekla jenom A?

B

Závěr

yl jsem se podívat na zahájení školního roku před budovou MZŠ. Přijel
jsem na kole asi v 8:05, přemýšlel, kde
si kolo opřu a zajistím a než jsem se
rozhodl, bylo zahájení odbyto. Záměrně
nepíšu skončeno, ale doslova odbyto. Pomyslil jsem si, že nová ředitelka
bude asi více makat, méně mluvit. Zda
to však bude i přínosem pro děti, si netroufám říci.
A možná proto by rodiče neměli určité
věci podceňovat, být alespoň nějaký čas
více obezřetní, seznámit se důkladně se
Školským vzdělávacím plánem, nebát se
chodit na pravidelně konaný Klub rodičů
školy, na kterém se mohou na cokoliv zeptat vedení školy a aktivně se obracet na
školskou radu.
Petr Duchek
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