
 

Vyjádření   ke sdělení   p. Kaiserové - odstoupení z ŘV 

1/ŘV MAS Radbuza nemá v kompetenci řešit problémy jednotlivých obcí - zřizovatelů školy.  

2/ MŠ a ZŠ Úterý  byla  zcela  funkční  neúplná škola  -   ředitelka  Mgr. Jedličková  do cca 2005, Mgr. 

Koubková  do  2007,  Mgr. Brychta  do  07/2017 ,   vzhledem  oblasti   „konce“  okresu  Plzeń sever. 

ZŠ -     v r. 2005 - 47 žáků,    2008  -  38 ž.,  2012 – 28 ž.,    2015   -  25 ž.  -    nyní 2019 - 13 ž. 

MŠ  -  v r.  2005 - 20 ž.,     2008 - 20, 2009 - 23,    2015 – 18,   -  nyní  v r.   2019  -  14 ž. 

V letech 2007 – 07/2017 byl ředitel školy Mgr. Vlastimil Brychta.  Splňoval  veškerou  kvalifikaci  pro  

tuto funkci,  měl  splněno i  funkční studium.   Škola  zcela  normálně  fungovala  jako  ostatní  

neúplné školy  regionu  /7/.  Kontrola   ČŠI   neshledala  nikdy  žádná  závažná  pochybení   ve   výuce   

v MŠ a ZŠ.  Zřizovatel  školu  značně  finančně podporoval .  Z důvodu  neustálých  připomínek  1-2 

rodin  z obce   vůči  řediteli   školy  -  sám  po cca 1,5-2 letech  odstoupil  a  odešel.  

Od 08/2017 – 11/2018   byla do funkce ředitelky jmenována na základě konkursu   Mgr. Černíková 

/známá rodin, které neustále měly připomínky na předchozí vedení školy -   více uchazečů v konkursu 

nebylo/ - je to oblast, kam se kvalifikovaní pedagogové nehrnou.  Od  obce  obdržela  i  byt.   Počet  

žáků   ve škole   klesl  na  13,  v MŠ  -11. Mnozí  rodiče   vozí  děti   do  jiných škol  v okolí.   Činnost  a   

vývoj  školy  se    tak  nějak  posunul  do záporného  hodnocení.    Kontrola  ČŠI   po  roce   shledala  

značné  nedostatky  -  úbytek  žáků,  nárůst  indiv.vzdělávaných žáků ,  výsledky  neodpovídající   

očekávaným  výstupům  dle  ŠVP,  úroveň  vzděláván  je  nevyhovující – atd… 

Pozitivem   -  nadstandardní  materiální  zabezpečení školy  ze  strany  zřizovatele.   

Bez vyjádření k inspekční zprávě ze dne 8. 11. 2018 Mgr. Černíková   sama   odešla ze školy 

k 30.11.2018.  Při  převzetí  školy  zřizovatelem   bylo  shledáno  mnoho   nedostatků -  např.  žádná  

evidence  nakupovaných  učeb. pomůcek,    apod.,  značné  čerpání   rozpočtu,  špatná  evidence   

výkazů,  sestav -  neuspořádáno,    ztráta   2 notebooků , chybějící   knihy pro  výuku   AJ -  nevrátila   

vyučující  p.  Ida  Kaiserová   -  ani  po  opakovaných  urgencích  ze  školy,  atd…..       viz. protokol. 

Zřizovatel  pověřil   vedením  školy  jednu  z pedag. pracovnic -   vyhlásil  již     3.  konkurz  na  ředitele  

školy.   Bohužel  -  nikdo   kvalifikovaný    nemá  zájem,  sem  tam  by   tam i chtěl někdo pracovat,  

bohužel   nesplňuje   kvalifikaci  atd… 

Řádně  fungující  škola  se  během  pár  let  díky  určitým  jednotlivcům  dostala  do   krajně mezní  

situace. 

Každá škola, školské zařízení zřízené zřizovatelem   jako příspěvková organizace musí dodržovat a být 

v souladu se všemi právními předpisy nejen pro oblast školství, také i dle předpisů a legislativy  pro  

účetnictví    a   příspěvkové  organizace.  

27.11.2019     Ing. Miroslava Pavlištová, vedoucí odboru školství, MěÚ Nýřany 


