
Od: Radim Šimáně <simane@bakovnj.cz> 
 
Datum: 6. 1. 2020 12:12:47 
Předmět: RE: Aktiv rodičů - schůzka s p. ředitelem a p. starostou - leden 2020  

Vážení, 
nejprve Vám přeji vše jen a jen to nejlepší do nového roku 2020 v soukromém, rodinném 
i pracovním životě a děkuji za Vaši práci a aktivity ve prospěch naší Základní školy a města 
Bakov nad Jizerou. 
  
Krátce reaguji na „potřebu“ svolání aktivu rodičů - rozšířil jsem úmyslně okruh adresátů o 
Radní města, o pana ředitele a jeho zástupce a o paní tajemnici, protože se domnívám, že je 
žádoucí, aby o této záležitosti také věděli. 
  
1) Jsem zastáncem toho, aby se věci řešily „za tepla“ a v okruhu „zainteresovaných“ osob. 
Vím, že takto to je nastaveno i na naší ZŠ a že dveře pana ředitele a vedení školy jsou 
otevřeny k řešení nastalých situací ( pozitivních či negativních) kdykoli a pro každého. 
  
Na základě podnětu, resp. žádosti pana XXX (jméno odstraněno redakcí mameradibakov.cz), 
jsem mu sdělil, že jeho záležitost projednám s panem ředitelem osobně a následně na 
jednání Rady města dne 13.1.2020. ( NE školské Rady)  
  
2) Bude-li i nadále aktiv rodičů trvat na mé přítomnosti (přítomnosti zřizovatele) na své 
schůzce, nebudu se jí bránit, nicméně není to standardní požadavek a úplně nevím jaké je 
očekávání mé přítomnosti a přítomnosti pana ředitele v tomto širokém plénu. 
  
3) A s čím už vůbec nesouhlasím je nějaké nahrávání a natáčení – za těchto okolností se 
určitě jednání nezúčastním, to avizuji dopředu !? 
  
4) Pan ředitel je zkušený pedagog a ředitel, který má na starosti cca 500 žáků ( našich dětí) a 
početný tým pedagogů. Je možné při každodenní činnosti, že dojde k určitému nepochopení, 
ale opakuji v nastalých případech jsou dveře ředitelny otevřeny…… 
  
Mám ve škole také dceru. U většiny z Vás také asi denně zaznívá to populární „ Tak co bylo 
dnes ve škole“ ?  Odpovědí krom „NIC“ může být spousta. V některých případech pak je 
potřeba do školy zajít, osobně se přeptat a nalézt možné řešení a opatření – MOŽNÉ TO 
OPRAVDU JE ! 
  
Děkuji, pěkný den a věřím v již tak potřebné uklidnění stavu v ZŠ 
  
S pozdravem 
  
Radim Šimáně 
starosta města 
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