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Nehvizdy, 1. 12. 2021
Rodičům dětí třídy Motýlci, MŠ Nehvizdy

Vážení rodiče,
velmi mne mrzí, že se paní učitelka Veronika Lakomá rozhodla ukončit svůj pracovní poměr v naší MŠ a není
již učitelkou Vašich dětí. Odchod pedagoga v průběhu školního roku je vždy velmi citlivá záležitost, zvláště
pak u dětí předškolního věku. Na vyřešení nastalé situace jsme měli velmi málo času.
Uvažovali jsme o personálním řešení – přestup paní učitelky Ivy Pačesové do třídy Motýlků, ukázalo se však,
že by toto řešení přineslo více negativního než dobrého a zasáhlo zásadně do dalšího třídního kolektivu –
třídy Kuřátek. Toto řešení jsme diskutovali i na půdě zřizovatele se zástupci rodičů dětí a za přítomnosti
starosty městyse.
Projednání a zvážení všech skutečností mne jako odpovědného mj. za organizaci a podmínky provozu školy
(§§164-165 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění) jsem rozhodl následovně:
1/ Personální složení učitelek ve třídě Kuřátka se ve školním roce 2021-2022 nezmění.
2/ Ve třídě Motýlci budou po dobu výběru nové kvalifikované paní učitelky zajišťovat výuku Mgr. Alice
Dadáková, Mgr. Petra Bártová, další kvalifikované paní učitelky dle našich personálních možností a
stávající zastupující paní učitelka Růžena Vítková
3/ Současně se dle organizačních a časových možností bude pod přímým vedením Mgr. Dadákové a
Mgr. Bártové na výuku připravovat současná asistentka pedagoga Tereza Müllerová, která by
v případě nemožnosti obsadit místo učitelky MŠ ve třídě Motýlci kvalifikovanou paní učitelkou mohla
paní učitelky zastoupit. Paní asistentka navíc zahájí studium k získání odborné způsobilosti
předškolní pedagogiky.
Jsem přesvědčen, že toto řešení se v dané situaci a v čase jeví jako optimální. Výběrové řízení na novou
paní učitelku bude zveřejněno bezodkladně a výběr budeme provádět se vší pečlivostí – bude-li tedy
v průběhu školního roku z koho vybírat.
Ujišťuji Vás, že řešením celé záležitosti nikterak neutrpěly vztahy uvnitř naší mateřské školy a nebyla
narušena vzájemná důvěra v našem týmu.
V úctě
Dr. Luboš Rýdlo
ředitel školy
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