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MĚSTSKÁ CAST PRAHA 5
MUDR. RADEK KLÍMA
STAROSTA

Váš dopis zn.

Vyřizuje / linka

Naše č.j.
MC0531154/2012

Neradová

Eva /

Datum
30.05.2012

257000164

Věc: odpověď na petici rodičů dětí navštěvujících
pod č.j. 213/12

MŠ Peroutkova,

Praha 5 přijaté dne 16. 4. 2012

Vážení rodiče,
po prověření jednotlivých bodů Vámi podané petice ve věci odvolání současné ředitelky Mateřské
školy, Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004 Mgr. Aleny Chudíkové z pozice ředitelky školy a žádosti
o vypsání nového výběrového řízení na pozici ředitele(ky) mateřské školy uvádíme:
Vaše výhrady k osobě paní ředitelky byly projednány nejen s ní, ale i dne 14. 5. 2012 se zástupci
pedagogických i nepedagogických pracovníků mateřské školy. Byly diskutovány všechny možnosti
zlepšení dialogu a všechny zúčastněné byly požádány o znovuobnovení
kladných pracovních
vztahů tak, aby nedocházelo k negativním vlivům na děti a přenášení problémů na zákonné
zástupce. Zřizovatel má zájem na zachování dlouhodobé profesionální úrovně této mateřské školy.
Klub rodičů a přátel školy při MŠ Peroutkova je, jak sami uvádíte samostatný subjekt, který je
nápomocen mimo jiné pomoci škole při financování některých školou pořádaných akcí a např.
pořizování věcí materiálové povahy. I když v minulosti (dle dohody) fungoval systém financování,
který popisujete, opravdu není správné, aby zaměstnanci školy disponovali oprávněním k Vašemu
účtu. Oboustranné stanovení nových a závazných podmínek poskytnutí finančních prostředků na
akce pro děti, popřípadě pořízení hraček atd. je správné.
Personální otázky a zajištění chodu nejen výchovně vzdělávacího procesu, ale i organizovaných
aktivit mimo MŠ je plně v kompetenci ředitelky MŠ a v plném rozsahu za zajištění a bezpečnost
těchto činností zodpovídá.
Apelujeme opakovaně na členy Klubu rodičů a přátel školy, pedagogické pracovníky školy i
ředitelku školy, aby našli způsob ke zlepšení komunikace a řešení situací způsobem, který povede
ke spokojenosti obou stran a tím i ke spokojenosti děť,
, e.
Rada MČ Praha 5 bude dále monitorovat situaci, v~ftt ~
odnětům a postupovat dle
závěrů a doporučení inspekční zprávy ČŠI.
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Sídlo: nám. 14. října tA, 15022 Praha 5
Pracoviště: Štefánikova 13, I 5, 15022 Praha 5

ICO: 06363 I
tel.: +420-257000902

e-rnail: radek.klima@praha5.cz
Fax: +420-257 325 132

