Zápis č. 1
z jednání školské komise dne 28.3.2013

Přítomni: M. Veselý, O. Charvátová, , M. Moravcová, M. Procházková, M. Špaček
Omluveni: Š. Špaček, J. Mudra, S. Boloňský
Program:
1. Rezignace předsedy školské komise
2. Doporučení RM na zvolení nového předsedy školské komise
3. Vyhlášení konkurzního řízení na ředitele ZŠ Roztoky

1.
Školská komise se sešla na základě výzvy některých členů komise, a to především z toho důvodu, že
RM vyhlásila konkurz na pozici ředitele ZŠ Roztoky. Městem se šířily různé informace a členové
komise požadovali od pana Pejši, který byl jmenován předsedou výběrové komise, podrobnější
vysvětlení a chtěli o tomto tématu společně diskutovat. Než ke schůzce došlo, rezignoval pan Pejša
na jednání zastupitelstva na svůj post předsedy komise, přesto se naplánovaná schůzka i bez
odstoupivšího předsedy uskutečnila.

2.
Vzhledem k odstoupení p. Pejši z pozice předsedy ŠK doporučuje školská komise RM zvolit nového
předsedu.
Školská komise dále doporučuje RM odvolat člena školské komise pana Josefa Mudru z důvodu
pravidelné neúčasti na jednáních (pouze jedna účast z 9 jednání) a doporučuje zvolit nového člena
školské komise.

3.
Členové komise se shodli na tom, že předseda ŠK by měl svolávat jednání komise nejen v případě,
kdy RM vyzývá komisi k vyjádření, ale komise by se měla scházet průběžně, aby byla informována o
tématech, kterými se zabývá RM i ZM v oblasti školství. Tím by se předcházelo zbytečným
problémům a dohadům z důvodu neinformovanosti.
Členové komise upozornili na to, že poslední jednání školské komise se uskutečnilo v dubnu 2012,
tedy téměř před rokem. Při kauze otevření zahrady u ZŠ Roztoky pro veřejnost či při sestavování
kritérii pro MŠ se komise scházela mnohokrát, ale v případě vyhlášení konkurzního řízení na ředitele

školy rada města školskou komisi , jako svůj poradní orgán, nevyzvala k naprosto žádnému
vyjádření. Členové ŠK považují toto rozhodnutí RM za tak důležité a významné, že by při nejmenším
očekávali poskytnutí informací od předsedy školské komise dříve, než se informace dozví z usnesení
rady či z jiných informačních zdrojů. Pan ex-předseda ŠK na svých internetových stránkách
www.robertpejsa.cz vyzývá k diskusi na téma školy, ale přitom nevyvolal na tak závažné téma, jakým
výběrové řízení na pozici ředitele ZŠ bezesporu je, diskusi v rámci školské komise, jejímž byl
předsedou.
Členové komise dále konstatovali, že článek pana Pejši, ve kterém vyjadřuje dle svých slov pouze svůj
osobní názor, nápadně koresponduje s kritérii výběrového řízení na pozici ředitele ZŠ Roztoky. Když
si členové komise vyhledali na internetu konkurzní řízení na základních školách v Praze a okolí,
všechna jsou v podstatných bodech totožná, avšak pouze Roztoky mají speciální požadavky
vyskytující se právě v článku pana Roberta Pejši. Proč právě pan Pejša, který vůbec není obeznámen
se situací na ZŠ, zapracoval do výběrového řízení vymykající se a nadstandardní podmínky.
Dle názoru školské komise svým článkem znehodnotil konkurzní řízení, neboť se článek zabývá
podrobnou koncepcí a dává tak návod uchazečům, čímž jim vlastně zároveň znemožňuje rozvinout
svou vlastní koncepci a své vlastní vize. Jsou to sice jen jeho interní, obecné, osobní teze, ale jelikož
jsou i dost obsáhlé a podrobné, určitě nejsou určeny jen rodinným příslušníkům a přátelům.
Členové komise také vznesli dotaz, proč třeba i na radě školy nebylo zmíněno, že je připravováno
vyhlášení konkurzního řízení na ředitele ZŠ Roztoky.
Jelikož se nekonali žádné schůzky komise v loňském roce, byli členové komise překvapeni informací,
že ředitel základní umělecké školy byl přizván na jednání RM, kde se po vzájemné diskusi potvrdilo
jeho působení ve funkci na dalších 6 let. V případě paní ředitelky základní školy RM ani nepovažovala
za důležité paní ředitelku na jednání RM pozvat, už třeba jen proto, aby se členové rady dozvěděli, co
nového ve škole, aby též proběhla vzájemné diskuse, a případně paní ředitelce bylo sděleno a
zdůvodněno plánované výběrové řízení.

Školská komise doporučuje RM, aby pan Pejša rezignoval z výše uvedených důvodů i na předsedu
konkurzního řízení na ředitele ZŠ Roztoky.

Zapsala: A. Pösingerová
Dne: 8.4.2013

