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V Sojovicích dne

7.1.2021
Č. j.:

PROHLÁŠENÍ K SITUACI VE ŠKOLE
Vážení rodiče, a přátelé školy,
oslovují Vás jako starosta Obce Sojovice, která je zřizovatelem Základní školy a mateřské školy
Sojovice okres Mladá Boleslav (dále jen ZŠ a MŠ Sojovice). Jsem si vědom, stejně jako všichni
zastupitelé obce Sojovice, důležitosti ZŠ a MŠ Sojovice pro Vás jako rodiče a současně jako občany
obce. Dobře fungující škola je pro Vás i pro nás prioritním cílem. Školní vzdělávání je jedna
z nejvýznamnějších služeb poskytovaných v obci. Do školy docházejí Vaše děti a to je to nejcennější
co máte. Toho jsme si velmi dobře vědomi. Úkolem zřizovatele je zabezpečit materiální podmínky
k dobrému fungování školy, k čemuž docházelo jak v minulosti, tak v současné době a myslím, že se
shodneme, že máme pěknou a dobře vybavenou školu. Ohledně fungování školy má zřizovatel
bohužel ze zákona omezené pravomoci. Významnou pravomocí je jmenovaní ředitele školy, kdy tento
krok ovlivní chod školy na dlouhou dobu, kdy funkční období ředitele je dle zákona 6 let. Po dobu
jeho řízení školy má zřizovatel možnosti kontroly stran hospodaření školy a zákonnosti postupu školy.
Ohledně kontroly samotné kvality výuky, kontroly kvality řízení školy jsou pravomoci obce –
zřizovatele velmi omezené. Proto je samotný akt výběru nového ředitele a jeho jmenovaní tak
důležitý. I přesto nás, jako zřizovatele, velmi znepokojovalo, jak je škola vedena panem ředitelem Ing.
J. Kindlem. Nezpochybňuji jeho pedagogické schopnosti, kdy jsem nezaznamenal po dobu jeho
působení výtky směrem ke kvalitě jeho výuky. Z pozice zřizovatele jsme však měli pochybnosti o
kvalitě řízení školy jako takové. Znepokojovalo nás to, že došlo k významnému úbytku dětí,
studujících v naší škole. Při převzetí školy Ing. J. Kindlem byla kapacita žáků školy plně vyčerpána.
Zvažovala se půdní vestavba, aby mohli být všichni uspokojeni v možnosti studovat v ZŠ Sojovice. Po
necelých 6 letech jeho řízení školy máme bohužel opačný problém. Pro školní rok 2020-2021 jsme
jako zřizovatel museli udělit výjimku z nedodržení minimálního počtu žáků. A to podle nás není dobrá
vizitka jeho práce. Na tento jev nemělo vliv demografické složení obyvatel. Děti v Sojovicích a
Skorkově jsou, pouze rodiče zvolili možnost přemístit děti do jiných škol, především pak v Brandýse
nad Labem a Staré Boleslavi. O tom jsem se mohl přesvědčit při jednání se zástupci obce Brandýs nad
Labem, která požadovala platbu za žáka s trvalým pobytem v Sojovicích, studujícího v jejich školách.
Obdobně tomu tak bylo ve Skorkově. Jsem přesvědčen, že na rozhodnutí přemístit dítě mělo velký
vliv nestabilní prostředí ve škole, konkrétně často se měnící učitelé. Za dobu působení Ing. J. Kindla
se učitelský sbor obměnil několikrát. Bohužel i Vám některým se stalo, že v průběhu školního roku se
vyměnil učitel a to někdy opakovaně. A to je vizitkou schopností vést školu.
Se shora uvedených důvodů, obecní zastupitelstvo bylo ve shodě, že panu řediteli Kindlovi
neprodlouží automaticky jeho 6 letý mandát na další období a bylo připraveno ke konci jeho mandátu,
který končil v srpnu 2021, vyhlásit výběrové řízení na nového ředitele školy tak, aby jeho mandát
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nebyl zkrácen, byl dostatek času vybrat vhodného nástupce a nedošlo k narušení výuky Vašich dětí.
Dne 28. prosince 2020 jsme jako zřizovatel obdrželi od Ing. J. Kindla odstoupení z funkce ředitele ZŠ
a MŠ Sojovice k 31.12.2020. Zároveň nás písemně informoval, že ZŠ a MŠ Sojovice jeho osobou
zastoupená rozvázala s Ing. Kindlem, jako učitelem, pracovní poměr dohodou rovněž k termínu
31.12.2020. Stejně tak rozvázal pracovní poměr dohodou s p. učitelkou Mgr. Nečesanou k datu
31.12.2020. O plánování tohoto kroku nás jako zřizovatele školy dopředu neinformoval. Vystavil nás i
Vás tak nové komplikované situaci. Ihned jsme se sešli se zbývajícím personálem školy a dohodli se
na možnostech, jak pokračovat, aby byla zabezpečena výuka Vašich dětí. V tomto mi dovolte vyslovit
významné poděkování paní učitelce Janě Haizlerové a paní Mgr. Marii Bártové, díky jejichž
vstřícnosti a ochotě jsme našli způsob, jak zabezpečit chod školy po přechodnou dobu. Ještě jednou
jim děkuji.
Paní Janu Haizlerovou jsem pověřil řízením ZŠ a MŠ Sojovice od 1. ledna 2021 do doby, než bude
jmenován nový ředitel/ka školy. O tom, jak bude zabezpečena výuka, Vás již informovala paní J.
Haizlerová. Vzhledem k urgentnosti jsme kontaktovali Středočeský kraj, školský odbor a konzultovali
situaci. Po konzultaci jsem ihned 31.12.2020 vyhlásil konkurs na nového ředitele s termínem
odevzdání přihlášek do 31.1.2021 a s předpokládaným nástupem 1.3. 2021. Dále jsme s p. Janou
Haizlerovou dohodli, že bude vhodné co nejdříve učitelský sbor doplnit o dalšího pedagogického
pracovníka. Už v současné době je několik zájemců a je předpoklad, že bude situace rychle vyřešena.
Věřím, že Vás nenadále situace vzrušila stejně jako nás, ale chtěl bych Vás požádat o zachování
klidu s vírou, že zůstane zachován řádný chod školy a chod školy se bude vyvíjet správným směrem
tak, aby jste byli spokojení Vy jako rodiče, Vaše děti a potom i já a zastupitelé obce.
Chtěl bych Vám popřát pevné nervy, ale i zdraví v této nelehké době, kdy už tak výuka dětí je jak
pro učitele tak pro Vás rodiče velmi náročná.
Sojovice 7.1.2021
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