
Rada Městské části Praha 21 
Staroklánovická 260 
190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy 
  

na vědomí: Zastupitelstvo Městské části Praha 21 
Staroklánovická 260 
190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy 
  

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

Petice za okamžité řešení neúnosné situace v Masarykově základní škole, 
Polesná 1690, 190 16 Praha 9 

  
My, níže podepsaní občané ČR, rodiče a příbuzní žáků uvedené ZŠ a občané Prahy 21,               
Újezda nad Lesy, prostřednictvím této petice vyjadřujeme svoji znepokojenost nad situací v            
Masarykově ZŠ, kdy v posledních dnech a týdnech odcházejí a podávají výpovědi z             
pracovního poměru kvalitní pedagogové s dlouholetou praxí, kteří byli po řadu let oporou             
školy, což pro školu představuje nenahraditelnou ztrátu. Nejde přitom o běžnou fluktuaci            
zaměstnanců, ale o odchody v důsledku nevhodného přístupu vedení školy k učitelskému            
sboru v posledních dvou letech. 
  

Situace je o to více vážná, že vzhledem k nedostatku učitelů a časové tísni je mizivá                
pravděpodobnost, že se za odcházející pedagogy podaří najít odpovídající náhradu; tím je            
ohrožena kvalita vzdělávání našich dětí ve školním roce 2017/2018.  
V našich očích se jedná o závažné manažerské selhání nejvyššího vedení Masarykovy ZŠ.  
  
Žádáme, aby Rada MČ Praha 21, jakožto zřizovatel, bezodkladně řešila nastalou           
neúnosnou situaci, zejména pak, aby: 
  
- zajistila stabilizaci personální politiky v Masarykově ZŠ a zabránila odchodu dalších            
pedagogů; 
  
- dohlédla na to, že vedení Masarykovy ZŠ podnikne odpovídající kroky k zajištění             
dostatečného personálního obsazení školy tak, aby nejpozději dne 1.9.2017 měla          
každá třída kvalifikovaného třídního učitele, a v případech, kdy ve třídách probíhá            
výuka dle genetické metody a Hejného metody, aby bylo v těchto metodách            
pokračováno zkušenými pedagogy; 
  
- prověřila, zda stávající ředitelka Masarykovy ZŠ, Mgr. et Bc. Alena Sochůrková,            
splňuje pro výkon funkce ředitele nejen podmínky stanovené právními předpisy, ale           
zejména, zda je schopna Masarykovu ZŠ manažersky a lidsky řídit. Ze zjištěných            
závěrů pak žádáme vyvodit patřičné důsledky, které povedou ke stabilizaci celkové           
situace. 

 
 



Z dlouhodobého hlediska dáváme Radě MČ Praha 21 podnět k: 
 
- provedení nezávislého externího auditu, který vyhodnotí procesy, řízení a klima v            
Masarykově ZŠ, a k realizaci doporučení plynoucích z tohoto auditu tak, aby škola při její               
velikosti a počtu zaměstnanců byla efektivně řízena; 
  
- rozvoji měkkých dovedností u pracovníků vedení školy s cílem zlepšení vztahů a             
komunikace mezi vedením a učitelským sborem; 
  
- k nastavení otevřeného systému komunikace mezi zřizovatelem školy, vedením školy,           
učiteli, žáky a rodiči a možnosti zpětné vazby od učitelů a rodičů tak, aby mohly být podněty                 
a výhrady konstruktivně řešeny, bylo podpořeno dobré klima ve škole a již nedocházelo k              
odchodům zkušených a kvalitních kvalifikovaných kantorů z naší ZŠ. 
 
Chceme, aby naše děti byly vychovávány a vzdělávány co nejlépe, kompetentními,           
motivovanými a po lidské stránce kvalitními kantory, aby je škola bavila a měly dobrý základ               
do života a chuť se vzdělávat a rozvíjet. 
  
Chceme pomoci změnit reputaci Masarykovy ZŠ tak, aby se stala atraktivní vzdělávací            
institucí v regionu, která si váží kvalitních, lidsky zralých a angažovaných učitelů, kteří budou              
mít prostor vykonávat své povolání k plné spokojenosti svých žáků, rodičů, zřizovatele a             
všech občanů Újezda nad Lesy.    
 
Věříme, že to děláme nejen ku prospěchu našemu, našich dětí, učitelů, ale ku prospěchu a               
dlouhodobé prosperitě a dobrému jménu naší městské části. 
  
Děkujeme Radě MČ Praha 21 za projednání této petice a přijetí odpovídajících opatření. 
  
V Praze dne 23. 5. 2017 
  
Petiční výbor: 
  

Ing. Michaela Kozlovskij Skalníková, Račiněveská 2541, Praha 9, předseda výboru 

Gabriela Hůlková, Živonínská 1629, Praha 9, člen výboru 

 Mgr. Lenka Danielová, Donínská 2494, Praha 9,  člen výboru 

 
Zastupovat petiční výbor při jednání ve věci této petice je oprávněn kterýkoliv člen petičního 
výboru. 
  
Za petiční výbor: 
 

Ing. Michaela Kozlovskij Skalníková, předseda výboru 

 
 



VYPLŇUJTE,PROSÍM, ČITELNĚ, CELÉ JMÉNO,  PŘÍJMENÍ A ADRESU 
 
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 okamžité řešení neúnosné situace v Masarykově            
základní škole, Polesná 1690, 190 16 Praha 9 
Za petiční výbor: 
Dne 23.5.2017, Ing. Michaela Kozlovskij Skalníková, předseda výboru  
 

Čitelné jméno a příjmení: Bydliště (město, ulice a číslo) Podpis:  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Podpisový arch  předejte podepsaný / podepište v Restauraci na hřišti, Čentická 1470, Praha 9 
nejpozději do středy 31. května do 17.00 hodin. 
Č. archu: 
 
 
  

 
 



 
  85/1990 Sb. 

   ZÁKON 
   ze dne 27. března 1990 
   o právu petičním 
   Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo  na tomto zákoně: 
  
  Úvodní ustnovení 
   § 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"). 

   (2)  Právnické  osoby  mohou toto právo vykonávat, je-li to v souladu s  cíli jejich činnosti. 
   (3) Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu. 

(4) Petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických               
nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné             
smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a           
nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti. 

   § 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. 

   (2) Petiční výbor není právnickou osobou. 
(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. 

  § 6 
Vzešla-li petice ze shromáždění, ^1) platí pro ni ustanovení § 1, 2 a 5 tohoto zákona s tím, že musí být                      

uvedeno, z jakého shromáždění vzešla a jak byla shromážděním schválena; petičním výborem se             
rozumí svolavatel  shromáždění. 

  
Společná ustanovení 
   § 7 

Státní orgány upraví způsob přijímání, projednávání a vyřizování peticí jim adresovaných ve svých jednacích               
řádech nebo obdobných předpisech. 

   § 8 
Pokud se v tomto zákoně mluví o státních orgánech, rozumí se tím i právnické osoby, jimž byla působnost                   

státního orgánu svěřena. 
   § 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. 
   § 10 
   Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 
   Havel v.r.   Dubček v.r.   Čalfa v.r.   1) Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím. 

 

 
 


