Dobrý den,
vzhledem k zasedání ze dne 4.11.2019, při kterém došlo k odvolání členů ŠR z řad zastupitelů:
předsedkyně paní Dr. Ludmily Slabé a pana Martina Sklenáře, bychom rádi
připomněli vám, současným zastupitelům:
Ve školním roce 2016/2017 ukončila ze zdravotních důvodů svoji činnost ředitelka ZŠ a MŠ
Bystrovany, paní V. Dorazilová. Paní H. Vágnerová, coby tehdejší starostka, velmi proaktivně
apelovala na Mgr. Kláskovou, aby se zúčastnila vyhlášeného konkurzu na místo ředitelky školy.
Nicméně po jejím jmenování, kdy jako nová ředitelka začala systematicky pracovat na zavedení
pracovní kázně a na změnách v pracovních postupech fungování školy, které samozřejmě nesly s
sebou i nevoli části pedagogického sboru (především právě pí. Dorazilové, pí Sklenářové, pí Čápové),
na které ovšem z pozice svého postu měla absolutní právo, začala pí Vagnerová aktivně ovlivňovat
jednotlivé kroky paní ředitelky Kláskové v její neprospěch a ve spolupráci s tehdejší školskou radou
pod vedením pana Kramáře, tehdejšího předsedy ŠR, kterého mimochodem pojí dlouhodobé
přátelské vztahy právě s pí Dorazilovou, pí. Sklenářovou (bývalou místopředsedkyní ŠR a jednou z
členek pedagogického sboru, na kterou dolehly nové principy dodržování pracovní kázně), pí
Mareništiakovou (členkou tehdejší ŠR) a dalšími členy bývalé ŠR, začali vést jakousi vlastní "křížovou"
výpravu, která vedla až k osobním verbálním útokům přerůstající ve vyhrožování trestními
oznámeními, a která v různých podobách probíhají dodnes.
Tito lidé se neštítili ani tichého neoprávněného nahrávání rozhovorů s ředitelkou Kláskovou a
vytrhávání jejich vět z kontextu, které používali v dalších stížnostech na různé úřady a instituce. Vše
dokonce došlo tak daleko, že jako rada jeli i na bývalé pracoviště pí Kláskové ve snaze poškodit co
nejefektivněji její dobré jméno. V tomto směru je ovšem předčila opět naše bývalá starostka Ing.
Vagnerová, která osobně jela na ČŠI ve snaze opět co nejvíce poškodit paní ředitelku Kláskovou.
Tímto svým jednáním se ani netajila a společně s panem Kramářem toto potvrdili při veřejném
zasedání předešlého zastupitelstva, které mimo jiné vyvolalo i hlasování o odvolání pana Kramáře z
postu předsedy školské rady.
Z toho důvodu vám připomínáme několik faktů.
Za většinou, prakticky všemi, stížnostmi ať písemných nebo ústních (viz poslední zasedání
zastupitelstva z 4. 11. 2019) vždy stojí stejní lidé:
- Pan Kramář (bývalý předseda ŠR, který dodnes i přes opakované, výzvy nedodal
podklady z fungování ŠR nové ŠR s odvoláním, že si daná hesla nepamatuje, a
že se máme obrátit na místopředsedkyni -pí Sklenářovou - onou, dotčenou
pedagožkou).
-Pan Dorazil (manžel pí Dorazilové, popsané v první části a poskytovatel
lyžařských a dalších kurzů pro školu v době "ředitelování" jeho ženy).
- Paní Marenišťiaková - bývalá členka ŠR
Jak už bylo řečeno, o postupech jednotlivých aktérů sporu nechť rozhodne
případný, v dnešní době prakticky jistý, soud.
My, jako členové současné ŠR, apelujeme na vás, zastupitele, abyste přestali hodnotit práci školy
pouze na základě vyjádření výše zmíněných osob, u kterých je důvodné podezření, že jejich zájem
se zásadně rozchází se zájmem školy, jako vzdělávací instituce a v klidu vyčkali ukončení všech
kontrol, která již běží na škole( během dvou let 3 kontroly) + dosazení mediátora, což se rozhodně
nedá považovat za standardní. Posléze nechali právně posoudit, zda-li je důvod pokračovat dál v boji
za údajnou "spravedlnost" (myšleno odvolání Mgr. Kláskové z postu ředitelky školy) a do té doby
ukončili všechny trapné roztržky kolem školy na půdě zastupitelstva, které ve svém důsledku

poškozuje právě “dobré jméno” jednotlivých zastupitelů. Koneckonců samo zastupitelstvo nemá v
danou chvíli, po rezignaci jednotlivých členů ŠR a nástupu nových, s problémem rozhodně dostatek
objektivně obeznámených členů, a tito mohou být Ing. Vágnerovou neobjektivně informováni,
vzhledem k jejím předchozím aktivitám. Což ve svém důsledku může poškodit i obec jako takovou,
jelikož v případě odvolání Mgr. Kláskové, bez zásadního odůvodnění, se dá počítat s její právní a
soudní obranou.
Závěrem nám dovolte říct, že 4. 11. 2019 došlo , sice formálně správně, k odvolání současných členů
ŠR, nominovaných za obec, jejichž vinou bylo pouze to, že se snažili uklidnit vyhrocenou situaci a
které bylo vyvoláno na základě neoprávněných , klamných a nedořešených informací. Je třeba si
uvědomit, že toto nebylo vítězstvím frakce kolem pana Kramáře a Dorazila, ale absolutním
selháním objektivity zastupitelstva a slabostí jeho vedení.
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