
Vážená školská rado, 

rozhodli jsme se sepsat důvody, kvůli kterým velmi vážně uvažujeme o odchodu z libčické 
školy. Není naším cílem způsobit škole problémy. Naopak. Někteří tu pracujeme dlouhé roky, 
odchod nás bude mrzet, ale situace je složitá.  

1) Vadí nám atmosféra na pracovišti, se kterou nikdo nic nedělá. Přitom vedení školy o 
problému ví, proto jsme zřejmě dostali v lednu dotazník, který měl pomoci toto řešit. 
O dotazníku s námi však nikdo nemluvil, i když bylo slíbeno, že s každým (dotazník 
nebyl anonymní) bude vedení individuálně hovořit o obsahu dotazníku. 
Vedení města si problém zřejmě uvědomuje také, když jsme teď v dubnu dostali 
dotazník, který mimo jiné také zkoumá, jak vnímáme atmosféru na pracovišti. 

2) Zhoršující se pracovní podmínky. Bylo nám oznámeno, že učitelé budou společně 
sedět ve sborovně a kabinety (některé) nebudou existovat. Učitelé, kteří učí jazyky 
(samozřejmě nejen ti) mají spoustu opravování písemných prací. Na to je potřeba klid, 
a ten určitě nezajistí místnost, kterou řada učitelů vnímá jako prostor k odpočinku a 
setkávání s ostatními. 

3) Nedůvěra vedení k nám. Jedna kolegyně nám řekla o plánu paní ředitelky obměnit 
celý druhý stupeň. Jaká má být motivace k práci, pokud se toto dozvíte? Stačí i 
samotné narážky na práci druhého stupně – viz nástěnka v Bakaláři, viz záměrně 
špatná interpretace inspekční zprávy. S tím souvisí i urážlivý dopis pana Fišera na 
adresu učitelského sboru. Takto paní ředitelka mluví o svém týmu? Čerstvá situace – 
na závěr videokonference vedení školy nevypnulo aplikaci a vulgárně se vyjádřilo o 
kolegyni (citujeme: „Ta Dušánková, to je taky ale pěkná svině.“ Zřejmě komentář na 
věcnou poznámku při konferenci). Chtěli byste mít nadřízeného, který o vás takto 
mluví ve veřejném prostoru? 

4) Dále nám vadí způsob jednání s učiteli. Např. způsob odvolání paní učitelky 
Lafantové, svalování viny na pana učitele Rampíra na veřejnosti (viz diskuse s rodiči 
na koupališti). 
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