
Otevřený dopis zastupitelům městyse Lázně Toušeň 
 

Věc: Vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitele ZŠ a MŠ Lázně Toušeň 
 

Vážení zastupitelé, 

jako zaměstnanci ZŠ a MŠ v Lázních Toušeni považujeme za důležité vyjádřit se k vyhlášení 

konkurzního řízení na pozici ředitele, které schválila rada obecního úřadu. 

Pan Mgr. Černý byl vybrán do funkce ředitele v červnu roku 2004. Ve zmíněném roce převzal školu, 

která byla bezpochyby v kritickém stavu. Každým rokem se totiž snižoval počet dětí, které byly 

přijímány, a rodičovská veřejnost upřednostňovala jiné školy. Důvodem byla především absence 

jasné a jednoduché koncepce či vize a rodiče tak nemohli posoudit kvalitu výuky a péče, která je jejím 

dětem poskytována.  

Tento trend se změnil až s novým vedením v čele s panem ředitelem Černým. Změnila se nejen 

atmosféra, ale také povědomí veřejnosti o naší škole. Škola se stala místem, které nabízí dětem 

klidné a příjemné prostředí a dává jim prostor k jejich duševnímu a vědomostnímu rozvoji. 

Během působení ve funkci se panu řediteli Černému povedlo rozšířit kapacitu mateřské školy, 

opakovaně se konají celoroční akce, jako jsou plavání pro děti, hudební a literární kroužek, sportovní 

a pohybové hry, divadelní představení a v neposlední řadě také pravidelné každoroční konání školy 

v přírodě. Pan ředitel Černý se tak snaží svými nápady, svým nasazením a sebeobětováním neustále 

zlepšovat úroveň výchovně vzdělávacího procesu. 

Ve stínu zmíněných argumentů si tak myslíme, že není správné odvolat z funkce schopného a 

energického člověka, který je autoritou a zároveň kamarádem pro své žáky a velkou oporou pro své 

zaměstnance.    

Prosíme Vás, abyste nás jako zodpovědný orgán obce, kterému byla dána důvěra, podpořili a pečlivě 

zvážili veškeré důsledky, které tato personální změna přinese. Máme obavy, že k odvolání slouží 

pouze osobní pohnutky a nyní jsou hledána zástupná vysvětlení. Nedovolte, aby veškerá práce, o 

kterou se snažíme již bezmála 8 let, vyšla naprázdno. 

 

V Lázních Toušeni 5. března 2012. 

Zaměstnanci MŠ Lázně Toušeň 

 

Na vědomí: Starostka městyse Lázně Toušeň 

  Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň 



 


