
      
 
 

vyřizuje Mgr. Kateřina Jetmarová 
č. j. 763/2021/PROS 

telefon +420 468 005 030 

e-mail jetmarova@prosec.cz 
datum 16. 7. 2021 
 
 

adresa kontakty účetní údaje 
   

Město Proseč tel.: +420 469 321 137 IČO: 00270741 
náměstí Dr. Tošovského 18 fax: +420 469 321 327 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
539 44 Proseč  www.prosec.cz č. ú. 1141642319/0800 

 

   

  

   

 
 

   

   

   
Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace 

(ve smyslu § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) 

 

1) Na základě výše uvedeného žádám o zaslání vyjádření, které je přílohou zápisu. Stejně tak žádám o 

zaslání zmíněné odpovědi na toto vyjádření. 

• Požadované dokumenty naleznete jako přílohu tohoto dokumentu. 

2) Informaci k tomu, zda z výše uvedeného jednání z 2.6.2021 existuje zápis. Pokud ANO, tak žádám 

o jeho zaslání. Pokud NE, tak informaci k tomu, z jakého důvodu nebyl proveden. 

• Z neveřejného pracovního zasedání zastupitelstva nebyl pořízen zápis, jelikož pracovní porady 

vůbec nelze považovat za zasedání zastupitelstva obce jako orgánu obce (jedná se pouze o 

neformální setkání členů zastupitelstva obce), a proto na nich nemůže být relevantním 

způsobem rozhodováno, tj. nemůže na nich být konstituována vůle zastupitelstva obce. 

• To znamená, že případná „rozhodnutí“ učiněná na těchto pracovních setkáních není možné 

považovat za rozhodnutí (usnesení) zastupitelstva obce ve smyslu zákona o obcích. Má-li být o 

určité otázce rozhodnuto zastupitelstvem obce (§ 84, § 85), může se tak stát pouze na řádně 

svolaném a veřejně konaném zasedání zastupitelstva obce, z kterého je pořízen zápis. 

 

 

       Ing. Jan Macháček 

                 starosta 

 



Asociace ředitelů základních škol České republiky 

 

       
          V Klánovicích 27. 5. 2021 

VĚC: Vyjádření nesouhlasu s odvoláním ředitele školy 

Vážení zastupitelé, 
s velkým znepokojením sledujeme situaci, ke které došlo ve vašem městě. Měli jsme možnost se seznámit 
s podklady a došli jsme k jednoznačnému závěru, že byl svévolně a bez skutečně závažné (natož zákonné) příčiny 
odvolán schopný člověk, který svou práci dělal se zápalem, naprosto v souladu se vzdělávací poliFkou ČR a 
především v zájmu děI. 
Z našeho pohledu pan ředitel udělal chybu v tom, že ve složité situaci, související s pandemií koronaviru, přecenil 
síly a v některých případech možná i schopnosF pedagogů, když po nich požadoval v této situaci „plné nasazení“. 
Jeho účelové odvolání za údajnou nespolupráci s odborovou organizací je však daleko za hranou toho, jak mělo být 
podle našeho názoru postupováno. Odvoláváte člověka, který se snažil svou práci dělat především v zájmu i vašich 
děI co nejlépe. 
Politováníhodný postup zřizovatele se v tomto případě nebojíme nazvat „zvůlí“. Přesně takové případy a 
zkušenosF, sdílené našimi kolegy, vrážejí dlouhodobě klín mezi ředitele škol a jejich zřizovatele. Obdobné případy 
v minulosF často vedly ke ztrátě presFže školy a k jejímu úpadku. Přejeme vašim dětem, aby se to v tomto případě 
nestalo. 

Nehájíme každého ředitele za každou cenu, existují samozřejmě i situace, kdy zřizovatel odvolává ředitele plným 
právem. Jsme ale skálopevně přesvědčeni, že toto není ten případ. 

S pozdravem 

PaedDr. Michal Černý, prezident AŘZŠ ČR   Ing. Jaroslav Jirásko, MBA viceprezident AŘZŠ ČR 

Členové rady AŘZŠ:  

Mgr. Bc. Hana Stýblová, Mgr. FranFšek Halada, MBA, Mgr. Bohumil Herčík, Mgr. Anton Ivánek, Mgr. Luboš Zajíc, 
Mgr. Jarmila Bjačková, Mgr. Michael Buriánek 

Kontakt:  

Asociace ředitelů základních škol České republiky, z.s. 
SlavěHnská 200 
190 14 Praha 9 

________________________________________________________________________________  

PaedDr. Michal Černý                                                                                                                                           Masarykova ZŠ Praha - Klánovice 
Tel.: 603 158 542                                                                                                                                                   cerny@zsklanovice.cz 
         

Zastupitelé města Proseč 
Město Proseč 
NáměsH Dr. Tošovského 18 
539 44 Proseč u Skutče 

mailto:styblovaha@zsbozkov.plzen-edu.cz
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 Asociace ředitelů základních škol České republiky, z. s. 

 Slavětínská 200  

 192 14 Praha 9 
   

   

   

 

 

Věc: Odpověď na vyjádření nesouhlasu s odvoláním ředitele školy 

 

Vážený pane prezidente, vážený pane viceprezidente a vážení členové rady AŘZŠ ČR, 

 

dne 28. 5. 2021 jsme obdrželi z e-mailu  na e-mail podatelny MěÚ Proseč vyjádření Asociace 

ředitelů základních škol ČR k odvolání ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč. 

Netušíme sice, z jakých důvodů byl tento e-mail od Vaší asociace odeslán z e-mailu podle všeho ředitele Základní 

školy Karla Václava Raise Lázně Bělohrad, avšak to nepovažujeme za nějak podstatné.  

 

Předmětný e-mail jsme dali k dispozici zastupitelstvu Města Proseč, které zásadně nesouhlasí se stanoviskem Vaší 

asociace, a to v plném rozsahu. Z Vašeho podání je na první pohled zřejmé, že Vaše asociace má k dispozici pouze 

jednostranné informace a poněkud se podivujeme nad tím, že náš postup kritizujete ještě před tím, nežli si vše 

prověříte u druhé strany.   

 

Také Vám chceme sdělit, že máme k dispozici  e-mailovou korespondenci prezidenta AŘZŠ ČR PaedDr. Michala 

Černého s učitelem ZŠ a MŠ Proseč Mgr. Zdeňkem Pecinou ze dne 20. 11. 2020 a ze dne 13. 4. 2021, který s ním 

opakovaně konzultoval jednání právě pana ředitele vůči zaměstnancům, a kde přímo prezident Vaší asociace 

vyjádřil velmi kritický názor na jednání právě tohoto ředitele naší příspěvkové organizace. Nechápeme proto, jak je 

možné, že za tak poměrně krátkou dobu pan prezident tak radikálně svůj názor změnil… Z tohoto důvodu máme i 

vážné pochybnosti o tom, zda onen e-mail z 27.5. 2021 pan prezident vůbec četl, resp. o něm vůbec věděl.   

 

Pokud byste měli zájem o ucelené a hlavně objektivní informace k rozhodnutí zřizovatele o odvolání ředitele ZŠ a 

MŠ Proseč Mgr. Bc. Josefa Roušara, ve kterém se popsaným způsobem angažujete,  navrhujeme osobní setkání. 

 

S pozdravem a přáním pěkného dne 

       Ing. Jan Macháček 

                 starosta 
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