Zaměstnanci Mateřské školy
Nám. 14.října / 2994
Praha 5 - Smíchov

starosta Prahy 5
MUDr. Radek Klíma
Štefánkova 13 - 15150 00 Praha 5

V Praze 25A.2012
V ážený pane starosto,
Obracíme se na Vás se žádostí o zrevidování rozhodnutí konkurzní komise ze dne 18.4.2012,
kde bylo rozhodnuto, že naše pani ředitelka Mgr. Hana Fialová nevyhovuje ve funkci
ředitelky příspěvkové organizace Mateřské školy, Nám. 14. října /2994, Praha 5 - Smíchov.
Zdá se nám neuvěřitelné, že tak erudovaný člověk ve svém oboru, s tolika lety praxe a
s neustále se rozšiřujícím vzděláním, by byl nevyhovující !
A to i za okolnosti, že nikdo jiný neprojevilo tuto funkci na naší škole zájem.
S paní ředitelkou Fialovou pracujeme na této mateřské škole ve většině již mnoho let.
Personál je léta stálý a jen zřídka došlo ke změně. ( Pouze z důvodu odchodu do důchodu,
nebo zrušením tabulkového místa).
Proto po tolika letech společného pracovního soužití celého kolektivu si myslíme, že jsme
schopní se vyjádřit k práci naší paní ředitelky Fialové.
Žádáme Vás o prošetření výsledku konkurzu i s ohledem na skutečnost, že při poslední
návštěvě České školní inspekce dopadla v celkovém hodnocení práce paní ředitelky i učitelek
na třídách velmi dobře.
To samé se týká pravidelných kontrol MČ Prahy 5, VZP, ČSSZ či hygieny.
Ani podle anonymní dotazníkové akce nevyšla škola špatně. Naše práce byla mezi rodiči
hodnocena velmi kladně. Rodiče například kvitovali zařazování stále nových aktivit pro děti.
(jarmark, pyžámková párty stanování v přírodě atd.).
Rodiče si všimli i toho faktu, že škola funguje nejenom ve třídách, ale že i mezi zaměstnanci
panují přátelské vztahy. Což nebývá v každém kolektivu pravidlem!
I to ukazuje na správný manažerský přístup paní ředitelky Fialové, která i mimo svoje
pracovní povinnosti obětavě pomáhá řešit problémy plynoucí z každodenních situací během
školního roku, tak jak přicházejí.
Vážený pane starosto, zveme Vás k návštěvě naší mateřské školy, abyste se sám "na vlastní
oči" mohlo pravdivosti našich slov přesvědčit.

S pozdravem
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