
Věc: Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb, o 
svobodném přístupu k informacím

Dobrý den, i ’ ř -

v souvislosti s odvoláním Mgr. Miroslavy Škaldové, MBA, ředitelky školy 
ZŠ a MŠ Horymírova 100, Ostrava-Zábřeh, žádám o odpovědi na tyto 
otázky.

QMzky:

1. Ředitelka školy byla odvolána mimo jiné také proto, že na ni PČR 
poslala stížnost na její chování při zásahu policie ve škole, který byl 
neoprávněný.
Pane starosto, na úřad došla podle sdělení paní místostarostky 
Hrabovské stížnost od PČR, kde si policie stěžuje na její chování. Vidě! 
jste tu stížnost? Měl jste ji fyzicky v ruce?
Pokud jste tuto stížnost neměl v ruce a věděl jste o ní jen z informace 
podané paní místostarostkou Hrabovskou, na základě čeho jste se 
rozhodoval jako starosta a člen rady?

2. Dalším důvodem k odvolání ředitelky byly údajně také stížnosti, které 
přišly na úřad. Paní Hrabovská hovořila na zastupitelstvu o 72 
stížnostech, ale na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím podala ředitelka žádost o podání informace, kolik



stížností bylo na ni a na školu podáno a váš právní odbor poslal zprávu, 
že bylo přijato 42 stížností, což se liší od informace, kterou 
místostarostka veřejně řekla na zastupitelstvu.
Viděl jste ty stížnosti osobně, měl jste je v ruce? Jsou již ty stížnosti 
vyřízeny? Protože v době odpovědi na 106 nebyla vyřízena ještě ani 
jedna, přestože podle správního řádu již lhůta byla promeškána.

3. Četl jste inspekční zprávu a k tomu jako nezbytnou součást námitky a 
vyřízení námitek, dále pak stížnost ředitelky na postup školní inspekce a 
odpověď ředitelky inspekce na tuto stížnost?
Jaké nedostatky, které zjistila ČŠI jste zjistil z inspekční zprávy a z těch 
všech dalších dokumentů, které jsou její nezbytnou součástí?
Na základě čeho jste se rozhodoval pro odvolání, když jste pro něj zvedl 
ruku?
(v inspekční zprávě nejsou zjištěny žádné nedostatky, než jeden jediný, 
že škola neinformovala rodiče o tom, že nákup pomůcek pro 1. třídu 
zajišťuje škola a že škola neinformovala rodiče, že se jedná o dobrovolný 
souhlas s tím, aby pomůcky za rodiče zajistila škola. Žádný jiný 
nedostatek nebyl inspekcí zjištěn, naopak, zpráva je velmi pozitivní, co 
se týká školy - před každým odstavcem je účelově napsáno, že ředitelka 
školu špatně řídí, což bylo účelové, o tom my dnes již víme, proto i ta 
stížnost na českou školní inspekci)

4. Městský obvod objednal miniaudit u firmy, kde pracuje manželka 
hejtmana paní Vondráková. V této chvíli pominu, že se jedná o 
nestandardní postup v rámci zákona o veřejných zakázkách, ale chtěl 
bych se zeptat na něco jiného. V říjnu byla objednávka na 16 škol za xxx 
Kč, závěr z toho byl, že všechny školy dostanou 12.5. osvědčení Silné 
pracoviště, tedy i škola Horymírova. Následně byl poslán znovu miniaudit 
do školy, že tam byly zjištěny nedostatky a že bude provedeno 
hloubkové šetření. Tento miniaudit byl objednán podle objednávky na 16 
škol za 96 tis. Kč, ale byl proveden pouze v této jedné škole a faktura 
byla zaplacena v plné výši z veřejných prostředků. Škola dostala 
osvědčení Siiné pracoviště a pak tam byla firma poslána znovu, že tam 
byly zjištěny velké nedostatky? A co ta objednávka na 16 škol a plnění 
firmy pouze 1/16 práce a faktura zaplacena celá?



Odpovědi na otázky mi prosím zašlete do datové schránky uvedené v 
dolní části. Předem děkuji.

Ivan Smetana, KTV Live z.s

KTV Live z.s.
ID datové schránky: 72b87sy
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Vaše značka: 
ze dne: 12.5.2022 KTV Live, z. s.
Č.j.: JIH/049387/22/OPR/Hoj k rukám pana Ivana Smetany
Sp. zn. S-JIH/047000/22/OPR/3 INF 10/2022 Sládkova 372/8
Vyřizuje Mgr. Martin Hojecký 702 00 Moravská Ostrava
Telefon: + 420 599 430 285 ID DS: 72b87sy
Fax: + 420 599 430 416
E-mail: mart i n .ho i ec k v ®ovaiih.cz
Datum: 23. 5. 2022

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů

Vážený pane Smetano,

dne 12. 5. 2022 obdržel starosta městského obvodu Ostrava-Jih pod čj. J1H/0047000/22/OPVO žádost 
o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, týkající se odvolání Mgr. Miroslavy Škaldové z funkce ředitelky Základní a mateřské školy 
Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace.

V žádosti jste požadoval poskytnout odpověď na níže uvedené dotazy:

1. Ředitelka školy byla odvolána mimo jiné také proto, že na ní PČR poslala stížnost na její chování 
při zásahu policie ve škole ve škole, který byl neoprávněný.

Nejprve je třeba zdůraznit, že zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, v ustanovení § 2 odst. 4 konstatuje, že „povinnostposkytovat informace se netýká 
dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací".

Mohu však uvést, že důvodem pro mé hlasování za odvolání paní ředitelky nebyla stížnosti PČR na její 
chování, ale zpráva České školní inspekce. Zákon umožňuje odvolat ředitelku školy pouze z taxativně 
stanovených důvodů.

Pane starosto, na úřad došla podle sděleni paní místostarostky Hrabovské stížnost od PČR, kde si 
policie stěžuje na její chování. Viděl jste tu stížnost? Měl jste jí fyzicky v ruce ? Pokud jste tuto stížnost 
neměl v ruce a věděl jste o ní jen z informace podané paní místostarostkou Hrabovskou, na základě 
čeho jste se rozhodoval jako starosta a člen rady ?

Ano, stížnost jsem viděl, její vytištěnou verzi jsem měl fyzicky v ruce, tím pádem jsem se o ní 
nedozvěděl pouze z informace podané paní místostarostkou Hrabovskou. Pokud jsem dotazován, na 
základě čeho jsem se rozhodoval jako starosta a člen rady ve věci odvolání paní ředitelky, pak uvádím, 
že na základě zprávy České školní inspekce.

2. Dalším důvodem k odvolání ředitelky byly údajně také stížnosti, které přišly na úřad.
Paní Hrabovská hovořila na zastupitelstvu o 72 stížnostech, ale na základě zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím podala ředitelka žádost o podání informace, kolik stížnosti bylo 
na ni a na školu podáno a váš právní odbor poslal zprávu, že bylo přijato 42 stížností, což se liší od 
informace, kterou místostarostka veřejně řekla na zastupitelstvu.
Viděl jste ty stížnosti osobně, měl jste je v ruce? Jsou již ty stížnosti vyřízeny? Protože v době odpovědi 
na 106 nebyla vyřízena ještě ani jedna, přestože podle správního řádu již lhůta byla promeškána.

Jak již bylo uvedeno, důvodem pro odvolání ředitelky byla zpráva České školní inspekce. Opět je třeba 
poopravit nepřesné informace. K datu podání žádosti o informace jich bylo 45 a téměř každý den
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přicházely na úřad další. Paní místostarostka Mgr. Hrabovská hovořila na zastupitelstvu o 62 stížnostech. 
Některé z nich jsem osobně viděl, jiné ne, záleželo na tom, komu byly adresovány. V každém případě 
není takováto intenzita stížností obvyklá.
Jakmile se začaly stížnosti v průběhu měsíce října a listopadu 2021 na úřadě hromadit, bylo rozhodnuto, 
že odpověď bude poskytnuta až po obdržení závěrů z kontroly České školní inspekce, neboť bez těchto 
závěrů nebylo možné stěžovatelům poskytnout odpověď s ohledem na omezené možnosti zřizovatele 
kontrolovat školu.

3. Četl jste inspekční zprávu a k tomu jako nezbytnou součást námitky a vyřízení námitek, dále pak 
stížnost ředitelky na postup školní inspekce a odpověď ředitelky inspekce na tuto stížnost?

Ano, četl.

Jaké nedostatky, které zjistila ČŠI, jste zjistili z inspekční zprávy a z těch všech dalších dokumentů, 
které jsou její nezbytnou součástí?

statutární město Ostrava
<*'Á městský obvod Ostrava-Jih

- Úřad městského obvodu
starosta

Zjistil jsem ty nedostatky, které jsou uvedeny v textu inspekční zprávy.

Například:

,, Ředitelka nevěnuje dostatečnou pozornost aktivnímu vytváření zdravého klimatu školy. Při inspekční 
činnosti byla atmosféra ve škole poznamenána nejistotou, obavami a nedůvěrou značné části 
pedagogických pracovníků k ředitelce školy s dopadem na interpersonální vztahy uvnitř školy i směrem 
k zákonným zástupcům žáků. Část pedagogických pracovníků při rozhovorech se školními inspektory> 
deklarovala ztrátu motivace ke své práci, a to z důvodu ředitelkou uplatňovaného direktivního způsobu 
řízení a absence konstruktivní komunikace. Z hodnocení školního klimatu ve vztahu k vedení školy 
realizovaného Českou školní inspekcí formou dotazníků a rozhovorů vyplývá naprosto rozdílné vnímání 
klimatu pedagogy> a ředitelkou, která tuto oblast na rozdíl od pedagogů vnímá velmi pozitivně. Většina 
(80 %) učitelů se vyjádřila, že nemůže bez obav rozporovat kroky vedení, s nimiž nesouhlasí a že neshody 
mezi vedením školy a učiteli nejsou řešeny a nevedou ke zk\’alitnění vzájemné spolupráce. “

„Ředitelka nevykonává hospitační činnost za účelem zjišťování úrovně vzdělávání ve škole, od zástupců 
pro základní vzdělávání získávala zpětnou vazbu pouze neformálně ústním podáním. Dlouhodobým 
problémem, který se výrazně podílí na vytvoření nepříznivého klimatu ve škole, je nespokojenost žáků, 
pedagogů a zákonných zástupců s výukou anglického jazyka u jednoho vyučujícího. Ačkoli účastníci 
vzdělávání (žáci, zákonní zástupci, předmětová komise cizích jazy>ků, třídní učitelé) opakovaně 
informoval i ředitelku o problémech a stížnostech na výuku anglického jazyka, ředitelka učinila pouze 
dílčí opatření, která se projevila jako neefektivní. Vedení školy v dostatečném rozsahu neověřovalo 
účinnost navržených opatření, neposkytovalo vyučujícímu anglického jazyka zpětnou vazbu a nepřijalo 
systematická a účelná opatření pro zvýšení kvality’ výuky anglického jazyka. “

„ V oblasti řízení školy klade ředitelka důraz především na formální a ekonomicko-právní aspekty vedení 
školy, dostatečnou pozornost nevěnuje oblasti strategického řízení a koncepční práci s pedagogy> za 
účelem zkvalitňování vzdělávacího procesu. “

„ V současné době ve škole jednoznačně nefunguje konstruktivní komunikace mezi ředitelkou školy a 
pedagogy> a mezi ředitelkou školy a částí zákonných zástupců žáků nespokojených s řešením problémů v 
ZS. Aktuálně je zablokovaná komunikace mezi ředitelkou školy a školskou radou, která rovněž 
zaznamenala řadu podnětů a stížností směřujících k neefektivnímu řízení školy. Školská rada 
prokazatelně vybízela ředitelku ke komunikaci a řešení problémů, ředitelka však považuje školskou radu 
za podjatou, spolupráci s ní odmítá a na zasedání školské rady vysílá pověřeného zástupce. “
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„ V roce 2018 došlo ke změně v pozici ředitelky školy, která následně nedokázala prezentovat a za 
podpory všech aktérů převést své vize v oblasti komunikace a řízení pedagogických procesů do 
každodenní praxe školy. Naopak došlo k výraznému zhoršení školního klimatu. Ředitelce školy se 
nepodařilo navázat na předchozí oceňovanou a vysoce funkčně provázanou organizační strukturu všech 
součástí školy, která byla založena na spolupráci, důvěře, systematické kontrole a vyhodnocování 
procesů vedoucích ke kvalitativnímu posunu celé organizace. “

„Řízení školy vykazuje značné nedostatky, především v oblasti neuspokojivého přístupu ředitelky’ školy 
k řešení stížností a podnětů a její nečinnosti v oblasti kontrolní a hospitační činnosti za účelem 
hodnocení odborné a pedagogické úrovně vzdělávání a poskytovaných školských služeb. K řešení 
problémů ředitelka školy přijímá pouze dílčí neefektivní opatření, u nichž nevyhodnocuje jejich 
účinnost. “

„Ředitelka školy neřídí pedagogické procesy dostatečně efektivně, nevěnuje adekvátní pozornost všem 
součástem školy. Procesy řízení a vyhodnocování vzdělávacího procesu nejsou prováděny v dostatečném 
rozsahu a s dopadem na zkvalitňování vzdělávání každého žáka. “

,, Způsob řízení školy neumožňuje konstruktivní komunikaci všech aktérů, nevytváří podmínky’ pro zdravé 
klima školy. “

„ Výrazné zlepšení vyžaduje oblast prosociálních vztahů mezi ředitelkou školy a pedagogy \ ředitelkou 
školy a zákonnými zástupci, ředitelkou školy a školskou radou i mezi pedagogy navzájem. Neshody 
vzniklé mezi učiteli a ředitelkou školy nejsou efektivně řešeny, nastavená pracovní atmosféra nevede ke 
zk\’alitnění jejich spolupráce. “

„ Ředitelka školy provádí efektivní hodnocení práce pedagogických pracovníku jen výjimečně, 
pedagogům v základní škole a v zájmovém vzdělávání je poskytována minimálně využitelná zpětná 
vazba, vedení školy nevytváří vhodné podmínky pro sebehodnocení a vzájemné hodnocení pedagogů. “

,, Obecně nastavená koncepce školy zpracovaná ředitelkou školy nebyla aktualizována, nezahrnuje 
všechny součásti školy, jednotliví aktéři vzdělávání s ní nebyli seznámeni, není dostupná pedagogům a 
zákonným zástupcům žáků. “

Kurzívou jsou označeny přímé citace ze zprávy české školní inspekce, které je dostupná na adrese: 
https://www.csicr.cz/cz/Registr-inspekcnich-zprav?d=T 6815

Česká školní inspekce se nad rámec inspekční zprávy zabývala stížnostmi na fungování školy.
Stížnosti se týkaly:

1: Kvalita výuky anglického jazyka vedená učitelem Ul, postup ředitelky školy při řešení podnětů a 
stížností k uvedené výuce.

Tato stížnost byla vyhodnocena jako důvodná.

2: Vybírání finančních prostředků od zákonných zástupců.
Tato stížnost byla vyhodnocena jako důvodná.

3: Nedostatečný počet odučených hodin matematiky během distanční výuky ve školním roce 2020/2021 
ve třídě 5.B.

Tato stížnost byla vyhodnocena jako nedůvodná,

4: Nečinnost ředitelky při komunikaci se zákonnými zástupci ve školním roce 2020/2021 
Tato stížnost byla vyhodnocena jako neprokazatelná.

: / statutární město Ostrava
i V.l*Č městský obvod Ostrava-Jih

Úřad městského obvodu
starosta
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5: Časté střídání třídních učitelů v průběhu výuky na 1. stupni ve školních letech 2016/2017 až
2020/2021.

Tato stížnost byla vyhodnocena jako nedůvodná.

6: Prostorové podmínky pro výuku třídy 3.C ve školním roce 2021/2022.
Tato stížnost byla vyhodnocena jako důvodná.

7: Nevyhlášení ředitelského volna před podzimními prázdninami při zhoršení epidemiologické situace 
ve škole ve školním roce 2021/2022.

Tato stížnost byla vyhodnocena jako nedůvodná.

8: Využití metody Sfumato ve výuce českého jazyka na 1. stupni základní školy.
Tato stížnost byla vyhodnocena jako nedůvodná.

Na základě čeho jste se rozhodoval pro odvoláni, když jste pro ně zvedl ruku?

Na základě zprávy České školní inspekce.

V inspekční zprávě nejsou zjištěny žádné nedostatky, než jeden jediný, že škola neinformovala rodiče 
o tom, že nákup pomůcek pro I. třídu zajišťuje škola a že škola neinformovala rodiče, že se jedná o 
dobrovolný souhlas s tím, aby pomůcky za rodiče zajistila škola. Žádný jiný nedostatek nebyl inspekcí 
zjištěn. Naopak zpráva je velmi pozitivní, co se týká školy - před každým odstavcem je účelově 
napsáno, že ředitelka školu špatně řídí, což bylo účelové, o tom my dnes již víme, proto i ta stížnost na 
českou školní inspekci.

K uvedenému odkazuji na text zprávy České školní inspekce, případně na výše uvedené citace. Zpráva 
České školní inspekce dle mého názoru nevyznívá pro školu pozitivně, nedostatků je ve zprávě uvedeno 
vícero. Vaše tvrzení, že: ,, ...v inspekční zprávě nejsou zjištěny žádné nedostatky-, než jeden jediný... “ je 
nepravdivé.
Dále uvádím, že mi není známa žádná informace, na základě které bych měl důvod považovat zprávu 
České školní inspekce za nepravdivou či jakkoliv účelovou.

4. Městský obvod objednal miniaudit u firmy, kde pracuje manželka hejtmana paní Vondráková.
V tuto chvíli pominu, že se jedná nestandardní postup v rámci zákona o veřejných zakázkách, ale 
chtěl bych se zeptat na něco jiného.

Není mi známo, že manželka hejtmana Moravskoslezského kraje pracuje ve firmě, která byla vybrána 
pro provedení miniaditu s názvem „Zajištěníprocesu certifikace silného pracoviště".

V říjnu byla objednávka na 16 škol za xxx Kč. Závěr z toho byl, že všechny školy dostanou 12. 5. 
osvědčení Silné pracoviště, tedy i škola Horymírova. Následně byl poslán znovu miniaudit do školy, 
Že tam byly zjištěny nedostatky, že bude provedeno hloubkové šetření. Tento miniaudit byl objednán 
podle objednávky na 16 škol za 96 tis. Kč, ale byl proveden pouze v této jedné škole a faktura byla 
zaplacena v plné výši z veřejných prostředků. Škola dostala osvědčení Silné pracoviště, a pak tam byla 
firma poslána znovu, že tam byly zjištěny velké nedostatky ? A co ta objednávka na 16 škol a plnění 
firmy pouze 1/16 práce a faktura zaplacená celá ?

Miniaudit „Zajištění procesu certifikace silného pracoviště“ proběhl na všech příspěvkových 
organizacích zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih a rovněž proběhl 
v rámci Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.
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statutární město Ostrava

starosta

Certifikát „Silné pracoviště41 je možno získat pouze při splnění určitých kritérií, tedy nikoliv 
automaticky. Proto tento titul neobdržely všechny příspěvkové organizace. Základní a mateřská škola 
Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace, certifikát „Silné pracoviště11 neobdržela.

Na základě negativních výsledků miniauditu „Zajištění procesu certifikace silného pracoviště" na 
Základní a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace, proběhly další 
hloubkové rozhovory v rámci objednávky „Zmapováníatmosféry a manažerského vedení". Zmapování 
atmosféry a manažerského vedení bylo objednáno, provedeno a zaplaceno pouze u Základní a 
mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace.

S pozdravem

Bc. Martin Bednář 
starosta
(dokument je elektronicky podepsán)
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