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Nehvizdy, 1. 12. 2021
Rodičům dětí třídy Kuřátka, MŠ Nehvizdy
Vážení rodiče,
pozorně jsem vyslechl všechny Vaše argumenty, vznesené na schůzce dne 30. 11. 2021 s Vámi, kolegyněmi
Mgr. Alicí Dadákovou a Mgr. Petrou Bártovou a starostou městyse Nehvizdy Ing. Jiřím Poběrežským.
Schůzka se týkala zamýšlených personálních změn, vyvolaných odchodem paní učitelky ze třídy Motýlků.
Se vší vážností jsem vše posoudil a rozvážil, stejně tak jsem se dnes, tj. ve středu 1. 12. 2021 sešel s paní
učitelkou Ivou Pačesovou a požádal ji o její zcela svobodné a jasné vyjádření k celé záležitosti, rovněž jsem
považoval za nutné se vyjádřit k obsahu zprávy, kterou Vám paní učitelka prostřednictvím platformy Twigsee
včera večer rozeslala a jejíž text z mého pohledu nebyl v daném čase a situaci zvolen úplně nejšťastněji. To
ovšem na věci nic nemění.
Předesílám, že jednání bylo zcela klidné, v jeho průběhu se připojila i paní kolegyně Alice Dadáková. Došlo
ke vzájemné shodě a vysvětlení. Nevidím tedy důvod oddalovat své rozhodnutí.
Jako ředitel školy, odpovědný 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 na výuku připravovat současná
asistentka pedagoga Tereza Müllerová, která by v případě nemožnosti obsadit místo učitelky MŠ ve
třídě Motýlci kvalifikovanou paní učitelkou mohla pod supervizí zastoupit paní učitelky.
Dovolte mi, abych Vám poděkoval za včerejší klidné a smysluplné jednání a ujistil 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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