
PETICE
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané Městyse Lázně Toušeň a rodiče dětí, prostřednictvím této petice 
žádáme, aby vedení městyse (resp. Rada městyse) odstoupilo od záměru vyhlásit Konkurzní 
řízení na obsazení místa ředitele ZŠ a MŠ Lázně Toušeň s tím, aby na místě ředitele ZŠ a MŠ 
Lázně Toušeň setrval Mgr. Martin Černý. 

Tato PETICE je vyjádřením nespokojenosti nás níže podepsaných občanů s tím, že vedení 
Městyse Lázně Toušeň (Rada městyse) rozhodlo o vyhlášení Konkurzního řízení na obsazení 
místa ředitele ZŠ a MŠ Lázně Toušeň. 

Vyhlášení konkurzu na místo ředitele školy zákon č. 472/2011 Sb. zřizovateli umožňuje, ale 
není to povinností. (Pozn. podle dostupných informací má sloužit tato možnost pro řešení situací, 
kdy v dané MŠ nebo ZŠ je něco v nepořádku, je nespokojenost s výsledky a s prací stávajícího 
ředitele nebo vedení apod.). 
Podle  našeho  názoru  i  podle  všeobecně  známých  skutečností,  vykonává  stávající  ředitel  Mgr. 
Martin  Černý  svou  práci  kvalitně,  zodpovědně  a  s velkým  nasazením.  Po  celou  dobu  svého 
působení pozvedává, za přispění ostatních spolupracovníků, dobré jméno a reputaci školy i školky. 
Mgr. Černý má kladný vliv na celkové prostředí ZŠ, angažuje se v oblasti kulturní a sportovní, 
podílí  se  na  získávání  finančních  dotací  (např.  na  vybudování  venkovního  sportovního  hřiště 
v sousedství ZŠ). Také další vybavování učeben novými pomůckami a potřebami pro žáky (např. 
nové PC do školy, interaktivní tabule), je z velké části jeho zásluhou. Nemalý podíl má také na 
postupné  rekonstrukci  mateřské  školky a  modernizaci  jejího  vybavení.  Dětem se  věnuje  i  nad 
rámec svých pracovních povinností při mimoškolních aktivitách.
Je jisté, že vždy je co zlepšovat. Mgr. Černý již v minulosti ukázal, že v tomto duchu pracuje. O 
kvalitách ředitele i jeho spolupracovníků svědčí i stále se zvyšující zájem o umístění dětí ve škole i 
ve školce.

Ke všem změnám, o to více ke změnám zasahujícím do školního prostředí našich dětí, je třeba 
přistupovat velice uvážlivě, bez emocí a s maximální zodpovědností rozhodujících orgánů - 
v tomto případě Rady městyse. 

Podle našeho názoru k vyhlášení Konkurzního řízení  na obsazení  místa ředitele  ZŠ a MŠ 
Lázně Toušeň Radou městyse neexistují žádné důvody, naopak je považujeme za nesmyslné a 
velice destabilizující až nebezpečné pro další chod MŠ, ZŠ i celého učitelského sboru.

Děkujeme  všem  spoluobčanům,  kteří  se  připojí  k naší  PETICI  a  kterým  tudíž  není  lhostejná 
budoucnost toušeňské školy a školky, tzn. našich dětí. 

Za petiční výbor:
Bc. Richard Vomastek, Pražská 439, 250 89 Lázně Toušeň
Hana Prokešová, Nehvizdská 1, 250 89 Lázně Toušeň
František Belán, Hlavní 34, 250 89 Lázně Toušeň

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: kterýkoliv člen petičního výboru.



Podpisový arch k petici
Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu. 
Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice  za odstoupení Rady 
městyse od záměru vyhlásit  Konkurzní  řízení  na obsazení  místa ředitele  ZŠ a MŠ Lázně 
Toušeň s     tím, aby na místě ředitele ZŠ a MŠ Lázně Toušeň setrval i nadále Mgr. Martin   
Černý. (Dále uvádíme, že přílohou každé složky jsou citace z petičního zákona).

Čitelné jméno a příjmení Bydliště (ulice a číslo) Podpis



Příloha - Listina základních práv a svobod
Čl. 18
(1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo sám nebo 
s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi.

Příloha - zákon 85/1990 Sb . ze dne 27. března 1990 o právu petičním
Úvodní ustanovení
§ 1
(1) Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi 
ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (dále jen 
"petice"). (poznámka: zákon umožňuje podat petici i jedinému člověku)

§ 2
Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu. 

§ 3
Petiční výbor
(1) K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním 
mohou občané vytvořit petiční výbor. (poznámka: znamená to, že občané nemusí mít petiční výbor, pokud  
jej nepotřebují, například když není nutné další jednání se státním orgánem)
(3) Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se 
státními orgány. 

§ 4
Shromažďování podpisů pod petici
(1) Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici 
svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být 
umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným 
způsobem nucen.
(2) Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má 
být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, 
nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.
(3) K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech 
přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu 
motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.
(4) Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 
16 let. 

§ 5
Podání a vyřízení petice
(1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; 
podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, 
příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.
(2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici 
do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.
(3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo 
ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a 
způsob jejího vyřízení. 

Společná ustanovení
§ 9
Ustanovení jiných právních předpisů upravující řízení před státními orgány a přijímání a vyřizování 
stížností, oznámení a podnětů neplatí pro přijímání a vyřizování peticí podle tohoto zákona. 
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