Liberec 17. června 2016

Tisková zpráva
Rodiče předškoláků z Machnína přijali návrh
města na řešení neutěšené situace s povděkem
O návrhu města převést odloučené pracoviště MŠ Pastelka v Machníně pod MŠ Stromovka přijel ve
středu 15. června informovat rodiče předškoláků náměstek primátora pro školství, sociální věci,
cestovní ruch a kulturu Ivan Langr.
Liberečtí radní souhlasili v úterý 14. června s převedením řídicích pravomocí odloučeného pracoviště MŠ
Pastelka v Machníně na MŠ Stromovka (viz http://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-zmesta/skolka-machnine-nebude-spadat-pod-pastelku.html). Důvodem k tomuto nestandardnímu kroku
byly dlouhodobé problémy ve vztahu ředitelky ostašovské MŠ Pastelka s machnínskými učitelkami a
rodiči, které ze strany rodičů vyvrcholily peticí za odvolání ředitelky z funkce. Město chce komplikovanou
situaci vyřešit převedením odloučeného pracoviště v Machníně pod MŠ Stromovka, která sídlí na
Františkově.
O tomto návrhu, který by měl nastat s účinností od 1. září 2016 a jímž se na svém červnovém zasedání
budou zabývat zastupitelé, přijel rodiče do machnínské MŠ informovat náměstek primátora pro školství,
sociální věci, cestovní ruch a kulturu Ivan Langr. Na schůzce zároveň rodičům představil ředitelku MŠ
Stromovka Janu Kubíčkovou.
„Paní ředitelku Kubíčkovou jsem v této věci oslovil jako jedinou, což dokládá, jak velkou důvěru v ní mám,
patří k našim vůbec nejzkušenějším ředitelkám MŠ. Jsem rád, že s naším návrhem ochotně souhlasila.
Věřím, že tato změna přinese spokojenost všem stranám a především zklidní atmosféru a vyhrocené
vztahy zde v Machníně,“ řekl rodičům Ivan Langr a zároveň vysvětlil, že s ohledem na financování i
zvýšené nároky na vzdělávání stále mladších dětí v dalších letech není reálné, aby machnínská školka
fungovala zcela samostatně a nikoli jako odloučené pracoviště jiné MŠ.
Rodiče malých předškoláků přijali toto řešení s povděkem a ředitelka MŠ Stromovka Jana Kubíčková jim
přislíbila, že se s nimi na konci června sejde, aby se obě strany domluvily na dalším fungování školky a
eliminovaly problémy, které na odloučeném pracovišti dosud panovaly. Reálné je i to, že by některé
učitelky, které by kvůli komplikovaným vztahům s dosavadním vedením musely na konci června
z pracovního poměru odejít, mohly na odloučeném pracovišti dále pokračovat. Právě s personálem totiž
byli rodiče spokojení.
„Vše bude záležet na vzájemné domluvě. Navíc jsme teprve na začátku a nyní musíme čekat, zda tento
krok projde zastupitelstvem. Pokud ano, bude to zpočátku především o nastavení správné komunikace.
A moje představa je taková, že by v Machníně měl být pracovník s vyššími pravomocemi, na kterého by
se rodiče mohli obracet,“ naznačila ředitelka MŠ Stromovka Jana Kubíčková.

Město napjatou situaci v MŠ Pastelka řeší trvale od roku 2012. Loni vyvrcholila spory v hlavní budově
v Ostašově, letos v Machníně. „Pokud se narušená komunikace s rodiči i zaměstnanci a nedobrá
personální práce řeší jen peticemi a kontrapeticemi, stížnostmi a projevy spokojenosti, aniž by se
konstruktivně jednalo a napravovaly skutečné příčiny, pak se dá očekávat, že situace eskaluje natolik, že
už je neudržitelná. V té chvíli musí město významně vstoupit do hry, aby drželo ochrannou ruku nad dětmi
a zajistilo kvalitu výchovně-vzdělávacího procesu třeba i některým z mimořádných opatření. My jsme
zatím zvolili řešení organizační, nikoli personální,“ dodal Ivan Langr.

