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Z bláta do louže(?)
Za měsíc budeme slavit pětileté výročí, kdy má místostarostka K. J. Čechová (TOP09) na starosti školství v Újezdě, a tuto
dobu můžeme s odvoláním na předešlé roky i s poukazem na překotné události proběhnuvší na jaře 2015, které vedly
k odvolání ředitele a volbě nové ředitelky, bez obav označit jako pět let zmaru.

K

arla Jakob Čechová se stala osobou
odpovědnou za školství po volbách
v roce 2010 a již po roce bylo zřejmé, že
na svou práci nestačí a to ať už se jednalo o problematiku mateřských škol, či základní školy. Také jsem v roce 2011 v SÚL
vyjádřil obavu, že se stala osobou odpovědnou za školství pouze proto, že ví,
kde je v Újezdě škola, a trefí do ní. Přesto
se další dva roky nic nedělo a až v roce
2013 předložila spisek nazvaný Koncepce
školství (dále KŠ).

K. J. Čechová jednat a bez milosti hlasovala pro vyhození ředitele.
Ani školská rada (ŠR) nevyslala žádný varovný signál, že by snad bylo ve škole něco
špatně. Aby také ano, když J. Slezák se od
roku 2013 nezúčastnil jediného(!) zasedání
ŠR a svou několikaletou nepřítomnost omluvil s drzostí, která až bere dech. Na ZMČ
prohlásil, že se nezúčastnil, protože mu to
nějak časově nevyšlo. Nelze se pak divit, že
pod vedením K. J. Čechové a J. Slezáka je
školství v Újezdě tam, kde je.

Zpackaná KŠ

Volba nového ředitele

J

ednalo se bohužel o materiál v mnohém nesrozumitelný a nepoužitelný, s frázemi typu certifikace, indikátory,
„rádi bychom zajistili″, „budeme usilovat″. Bohužel tam autoři KŠ pod vedením
K. J. Čechové nikde nenapsali, co se vlastně zajistí a jak se to zajistí.
Z tohoto důvodu byla také tato KŠ široce
kritizována a dokonce stažena z programu
jednání zastupitelstva, aby byla dopracována. Zarážející ale bylo, že pí Čechová
KŠ na ZMČ nijak neobhajovala, na kritiku
občanů ani zastupitelů nereagovala a nakonec zvedla ruku pro stažení také, čímž
potvrdila, že si za jí předloženou KŠ vůbec
nestojí, nebo co je ještě horší, ani neví, co
vlastně obsahuje a nerozumí ji.
Bohužel k žádnému přepracování KŠ nedošlo (přesto, že jsem jak v SÚL, tak i ÚZ
uveřejnil 9 stěžejních bodů, kterými by se
škola měla urychleně zabývat, s důrazem
na rozšíření počtu speciálních pedagogů,
neboť KŠ toto neřešila), a tak výsledek na
sebe nenechal dlouho čekat.

K

Kdo je viníkem?

dyž si v ÚZ 3/2015 postěžoval na nečinnost vedení radnice dokonce ředitel
školy Mgr. Kurka, bylo jasné, že situace
v újezdském školství je opravdu neudržitelná. A řešení? Kdo si stěžuje a poukazuje na chyby mocipánů na radnici, musí
být bez milosti odstraněn. A tak se jako
záminka pro odstranění ředitele vzal výsledek kontroly účetnictví pracovníky HMP.
Je ovšem viníkem marasmu v újezdském
školství opravdu ředitel školy?
Podíváme-li se 5 let nazpět, nikde nenajdeme v zápise z rady MČ či zápise ze
ZMČ jedinou zmínku o tom, že je něco se
školstvím špatně. Až v okamžiku, když si
dovolil ředitel poukázat na neschopnost
zajistit finanční prostředky pro ŠSP, začala

A

by toho však nebylo málo, rukopis
neschopnosti K. J. Čechové udělat
něco pozitivního pro Újezdské školství se
projevil i ve volbě nového ředitele na základě doporučení konkurzní komise, které předsedala a J. Slezák byl členem. Na
ředitelku újezdské školy tato komise navrhla Mgr. A. Sochůrkovou, bývalou ředitelku ZŠ Škvorec, která byla tamním zastupitelstvem ke dni 30. 6. 2015 odvolána
z důvodu manažerského a pedagogického
selhání, opakovaných stížností velkého
množství rodičů na její chování, neřešení problémů, nekvalitní výuky na druhém
stupni, a dalších skutečností, které, jak
je uvedeno v zápise z jednání zastupitelstva Škvorce, nemohly být zveřejněny
z obavy, aby děti a rodiče a učitelé nepřišli k újmě(!). Zarážející také je, že jedním
z důvodů odvolání byla i skutečnost, že pí
ředitelka kryla alkoholismus na pracovišti. Jen pro odlehčení a pobavení čtenáře
konstatuji, že jsem opakovaně poukazoval
na skutečnost, že K. J. Čechová v několika svých článcích píše o alkoholu a vyzývá

čtenáře, ať si připijí vínem apod. Takže
s odhledem na to dostává zvolení nové
ředitelky školy za významného přispění
K. J. Čechové zajímavou konotaci.

S

Z bláta do louže

kutečnost, že se ani K. J. Čechová, ani
J. Slezák nepozastavili nad závěrem
zastupitelů Škvorce, kteří konstatovali
mimo jiné, že ředitelka nezvládla a nezvládá svou funkci, je alarmující a jen poukazuje na fakt, že těmto osobám je školství
v Újezdě šumafuk.
Na základě veřejně dostupných informací
na webových stránkách Městyse Škvorec,
které bohužel jak K. J. Čechová, tak
J. Slezák evidentně ignorovali, proto panuje důvodná obava, že se naše škola odvoláním starého ředitele a zvolením nové
ředitelky dostala z bláta do louže.
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Jak z toho?

a závěr si tak dovolím zopakovat radu,
kterou jsem napsal do ÚZ 2/2014. Aby
začala škola v Újezdě opravdu fungovat, je
zapotřebí do jejího čela dosadit manažera,
který bude vědět, co chce, a jak toho dosáhnout. Současně k tomuto manažerovi
by měl zřizovatel ze svého středu vybrat
člověka, který školství opravdu rozumí
a bude z pozice radního odpovědného za
školství s tímto manažerem úzce spolupracovat a prosazovat jeho koncepci v Radě
MČ. Upřímně si přiznejme, že v současném
vedení radnice člověk, který by rozumněl
problematice školství není a za školství je
odpovědný člověk, který na toto místo nestačí ani vzděláním, ani rozumově.
Jiří Lameš

inzerce
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