
Vážený pane starosto, vážené zastupitelstvo. 

Z důvodu ochrany své vlastní osoby a vzhledem k možným spekulacím do budoucna Vám předkládám 

toto prohlášení, aby si aktéři situace kolem základní školy znovu připomněli, proč se dostala do 

situace, ve které se momentálně nachází. Byla bych ráda, kdyby se všichni nad mou retrospektivou 

zamysleli a sami posoudili míru zavinění každého zúčastněného. 

Je srpen 2011 a novým ředitelem školy byl právě zvolen pan Lucbauer. Záhy nato podává na 

zastupitelstvu dne 25. 8. 2011 podrobnou zprávu o stavu ve škole a přebírání agendy po bývalé paní 

ředitelce. V zápisu ze zastupitelstva se objevuje obsáhlý příspěvek o tom, jakým potížím musel pan 

Lucbauer při přebírání školy čelit, a o jeho plánech do budoucna. Další 3 roky se zdá být – alespoň 

navenek – vše v pořádku, i když zápisy a informace o škole jsou v zápisech ze zastupitelstev stále řidší 

a kratší. 

Za celý rok 2013 není v zápisech například žádná zmínka o tom, že by pan ředitel v souladu se 

zákonnou povinností předal školské radě dokumenty za školní rok 2011/2012, jako je Výroční zpráva, 

Školní řád a Hodnocení výsledků žáků. Neobjevuje se v nich ani žádná zmínka o tom, že by byly 

v zastupitelstvu projednány. Naopak často se objevuje odkaz na přílohu o činnosti základní školy, ke 

které se občan – a hlavně rodič – nedostane a tudíž se nic nedozví. 

První zmínky o tom, že ve škole není něco v pořádku, se objevují v říjnu 2014. Rodiče žáků, kteří 

přecházejí do 6. ročníku na jinou základní školu si stěžují na kvalitu výuky v janovské škole. Žáci mají 

nedostatky ve vzdělání v matematice, českém jazyku i v jazyku anglickém. Domnívají se, že učivo 

nebylo probráno v dostatečném rozsahu. Pan ředitel slibuje nápravu a spolupráci se školami na 

Ohradě a Hovězí. V zápisu ze školské rady, která se tímto problémem zabývala, se dále objevuje ze 

strany rady k panu řediteli doporučení, aby prováděl pravidelné porady učitelů. Absurdní je, že tuto 

základní povinnost musí školská rada řediteli připomínat. Zřejmě už v této době nebyla plněna. 

Problémy při přestupu žáků 5. ročníku se řeší brzy nato na další schůzce školské rady v listopadu 

2014. Pan ředitel navrhuje zahájit ve 2. pololetí s těmito žáky tzv. adaptační program. Pěkná 

myšlenka. Školská rada doporučuje zřizovateli školy celou situaci sledovat a kontrolovat průběh 

adaptačního programu. 

Na této schůzce se také poprvé objevuje stížnost na výuku českého jazyka p. uč. Spitzerové 

v 1. ročníku. Čtení se v základní škole Janová vyučuje genetickou metodou, kterou paní učitelka 

podrobně vysvětlila. Později se už tyto stížnosti neobjevují. Mohu potvrdit, že žáci vyšších ročníků 

čtou velmi dobře. Tyto informace ze školské rady jsou následně projednány v zastupitelstvu dne 

10. 12. 2014. 

Školská rada zasedá opět 24. 2. 2015. Ze zápisu není patrné, jak se osvědčil adaptační program pro 

žáky 5. ročníku, který vznikl z popudu rodičů. Rodiče si pouze vybrali školu, na kterou jejich děti 

nastoupí do 6. ročníku, ale míra spolupráce školy na tomto programu není zmíněna. Současně se řeší 

také průběh zápisu do 1. ročníku, ke kterému podává paní učitelka opět vysvětlení (podrobněji 

v zápise). 

Další schůzka školské rady se koná hned za 14 dní, v plánu je opět hodnocení adaptačního programu, 

které však z důvodu nepřítomnosti pozvané paní psycholožky neproběhne. 



Dne 11. 3. 2015 předkládá zástupce školské rady na zastupitelstvu stížnost, že pan ředitel radě 

opakovaně nepředkládá požadované dokumenty (Výroční zprávu školy – je již 5 měsíců po termínu) a 

vyhodnocení sběru papíru. Do konce roku se již zápisy o předložení ani projednání nezmiňují, není 

tedy známo, zda tyto dokumenty pan ředitel vůbec někdy dodal. 

29. 7. 2015 informuje zástupce školské rady na zastupitelstvu ostatní o tom, že ze školy odešlo 

předčasně 8 žáků. Zastupitelé jsou překvapeni, ale žádné další kroky nejsou podniknuty. 

Na zastupitelstvu dne 11. 11. 2015 podává ředitel školy informace o fungování školy a jen tak 

mimochodem se zmiňuje o úbytku žáků. Zástupce školské rady současně podává informace o 

nefunkčnosti rady, protože pan ředitel dosud nezařídil volbu zástupce z řad rodičů. Dále školské radě 

opět nepředložil v řádném termínu Výroční zprávu o činnosti školy a ostatní dokumenty. Pan ředitel 

oponuje tím, že Výroční zpráva byla schválena na pedagogické radě. Tato informace je holý nesmysl, 

protože Výroční zpráva se na pedagogické radě pouze projednává, nikoliv schvaluje. Správný postup 

je takový, že Výroční zpráva se předloží školské radě a ta ji po projednání na zastupitelstvu schválí. 

Zástupkyně školské rady dále uvádí výhrady, které mají rodiče k fungování základní i mateřské školy. 

Ředitel školy údajně vysvětlil, proč k tomu došlo, ze zápisu zastupitelstva však nevyplývá jak. Starosta 

obce – pan Eliáš, poprvé přiznává, že se setkal také s výhradami rodičů k práci pana ředitele. 

18. 12. 2015 zasedá školská rada a projednává předloženou Výroční zprávu za školní rok 2014/2015. 

Současně je pan ředitel vyzván, aby předložil zbývající dokumenty (2 měsíce po termínu). Rodiče si 

nadále stěžují na výuku anglického jazyka a rozdílnou klasifikaci učitelů. 

Na přelomu let 2015 a 2016 se stížnosti na práci ředitele školy z řad rodičů a veřejnosti stupňují. 

Události zdánlivě nabírají rychlý spád. 

6. 1. 2016 probíhá schůzka starosty obce pana Eliáše se školskou radou, na které členové rady 

informují o situaci ve škole. Uvádí své výhrady k působení pana ředitele Lucbauera na pozicích 

ředitele i učitele. Dále uvádí, že pokud nedojde k výměně ve vedení školy, jsou někteří rodiče dětí 

připraveni přestoupit na školy ve Vsetíně. Vzhledem k tomu, že ze současného počtu 14 žáků by jich 

odešlo 6, by situace nadále nebyla udržitelná a škola by spěla ke zrušení. Členové školské rady 

zároveň uvádějí, že chtějí školu zachovat, ale to podle jejich názoru není možné, pokud zůstane ve 

funkci stávající ředitel. Uvádí, že pokud pan ředitel rezignuje a dojde k nápravě současného stavu, 

děti by ve škole v Janové zůstaly. Žádají o řešení celé situace. Pan starosta Eliáš zástupcům školské 

rady sděluje, že podle školského zákona mu školská rada může odvolání ředitele školy navrhnout. 

8. 1. 2016 konzultuje pan starosta Eliáš tuto situaci s Ing. Janovskou, vedoucí oddělení školství MÚ. Ta 

mu potvrzuje, že může na návrh školské rady pana ředitele odvolat. Dále jej informuje o podobných 

případech a o tom, jak v nich bylo postupováno. Navrhuje uskutečnit schůzku s rodiči, aby bylo 

možné posoudit, zda je situace skutečně tak vážná, aby muselo dojít k odvolání ředitele školy. 

13. 1. 2016 pan starosta Eliáš informuje pana ředitele o svém jednání s Ing. Janovskou. Sděluje mu, že 

proběhne jednání s rodiči a následně se chce sejít s ním. Také plánuje navštívit třídní schůzky. Na 

schůzce s rodiči a některými zastupiteli sdělují rodiče své výhrady k fungování školy, kvalitě výuky a 

k hodnocení práce pana ředitele, který se nedostavil, přestože byl pozván a mohl se k výhradám 

vyjádřit. Rodiče na této schůzce potvrzují informace, které panu starostovi sdělila školská rada. 



Zároveň potvrzují informaci, že pokud nedojde ke změně ve vedení školy, přejdou jejich děti na jiné 

školy a případně děti do ZŠ Janová ani nepřihlásí. 

14. 1. 2016 probíhá další konzultace s Ing. Janovskou, které pan starosta Eliáš sděluje, že situace je 

opravdu vážná a rodiče některých dětí ZŠ a MŠ ztratili v pana ředitele důvěru. Ing. Janovská 

doporučuje obrátit se na Mgr. Gnidu, vedoucího právního oddělení na MÚ Vsetín. 

Pan starosta Eliáš se opět schází s panem ředitelem, aby jej informoval o výhradách, které k němu 

vznesli rodiče některých dětí. Pan ředitel údajně některé problémy vysvětlil, nedozvídáme se však, 

jak. 

15. 1. 2016 zasedá školská rada. Probíhají zde informace o jednáních z tohoto týdne. Na žádost 

rodičů, kteří si přejí změnu ve vedení školy, předkládá školská rada (dne 18. 1.) panu starostovi 

Eliášovi, jako zástupci zřizovatele, návrh na odvolání Mgr. Michala Lucbauera z funkce ředitele. 

V tomto návrhu jsou uvedena závažná pochybení, kterých se ředitel školy dopustil: 

- opakovaně nepředkládá Výroční zprávu za uplynulý školní rok a ostatní dokumenty (Školní řád a 

Hodnocení výsledků žáků) vyplývající ze zákona č. 561/2004Sb do 15. 10. každého roku 

- nedodržuje termín podání žádosti o výjimku z počtu žáků na další školní rok 

- rodiče postrádají odborný přístup k žákům s výukovými obtížemi 

- rodiče nejsou spokojeni s kvalitou výuky anglického jazyka 

- rodiče nejsou spokojeni se způsobem klasifikace ze strany p. ředitele a žádají o sjednocení 

klasifikace obou pedagogů (ČJ a M), zejména v návaznosti na přechod z 1. oddělení (1. a 2. ročník) do 

oddělení 2 (3. - 5. ročník). 

- nezamýšlí se adekvátně nad velkým počtem žáků, kteří odešli ze školy předčasně, a neřeší tuto 

situaci s rodiči 

- nedostatečně komunikuje s rodiči dětí v MŠ ohledně jejich následného nástupu do 1. ročníku ZŠ 

Janová 

- rodiče považují za zarážející nepřítomnost pana ředitele ve škole v dopoledních hodinách 

- v nedostatečné míře projednává se svými pedagogickými pracovníky všechny zásadní dokumenty a 

opatření týkající se vzdělávací činnosti školy 

- nepřesně a pozdě předkládá rodičům informace o školních aktivitách 

- opakovaně rodičům nepředkládá vyúčtování sběru starého papíru a přehled využití této finanční 

částky 

- opakovaně rodičům nepředkládá vyúčtování výdělku z vánočního jarmarku a přehled využití 

finanční částky 

- neplní sliby, které dává rodičům, a tím u nich ztrácí důvěru 



Zjištěné skutečnosti považují rodiče za natolik závažné a ohrožující další fungování školy, že žádají 

odvolání Mgr. Michala Lucbauera z funkce ředitele ZŠ a MŠ Janová. Opět zdůrazňují, že jim velmi 

záleží na zachování základní školy v Janové a přejí si, aby v ní pracovali odborníci, kteří obnoví kvalitu 

výuky a dobré jméno školy. 

Pan starosta Eliáš se schází s Mgr. Gnidou a informuje ho o tom, že obdržel návrh na odvolání ředitele 

školy. Mgr. Gnida uvádí možnosti řešení vzniklé situace a doporučuje mu ustanovit komisi, která 

prošetří důvody odvolání. 

19. 1. 2016 se pan starosta Eliáš schází s panem ředitelem a informuje ho o možnostech řešení 

vzniklé situace. Dále mu předává výhrady, které uvedla školská rada v návrhu na jeho odvolání. 

21. 1. 2016 probíhá třídní schůzka, na které se pan ředitel vyjadřuje k výhradám školské rady. Jakým 

způsobem, to se veřejnost, a zejména pak rodiče budoucích prvňáčků, nedozví. 

27. 1. 2016 probíhá zasedání zastupitelstva obce k nastalé situaci. Paní Mikulcová přednáší zprávu 

o všech dosavadních jednáních školské rady. Mělo by dojít k ustanovení komise, která by pochybení, 

uvedené školskou radou, prošetřila, ale zastupitelé obce ani zástupci MÚ Vsetín se necítí být 

k tomuto kroku kompetentní. Navrhuje se tedy, aby školu opět navštívila Česká školní inspekce a 

prošetřila oprávněnost stížností na pana ředitele. 

A zde nastává zlomový okamžik. Zřizovatel má v ruce závažná pochybení pana ředitele a v tuto chvíli 

by měla být situace dořešena.  V případě, že se pochybení potvrdí, by mělo dojít k odvolání pana 

ředitele a vyhlášení konkurzu na ředitele nového. Mnoho by se dalo ještě zachránit. 

Místo toho se ohlásí na návštěvu pan poslanec Kořenek a situace se ještě více vyhrocuje. Pan 

poslanec si udělá čas, aby udělal pro záchranu pana ředitele maximum (z jakých důvodů, to se 

můžeme pouze domýšlet). O kvalitě práce pana ředitele nic neví, přesto se nezdráhá osočit všechny 

přítomné učitele ze spiknutí a nedostatku loajality. Zaštiťuje se dokonce paní ministryní. Současně 

napadá také celou školskou radu a obviňuje ji z toho, že ředitele šikanuje. Svým jednáním tedy pan 

poslanec patrně dává najevo, že ředitel jakékoliv školy si může dělat, co chce, a povinností učitelů a 

školské rady je jeho pochybení krýt a tolerovat. Škoda, že paní ministryni neinformoval, možná by 

měla na práci ředitele školy jiný názor. Ohledně dalšího fungování školy nicméně tato návštěva neřeší 

nic. 

9. 3. 2016 se snaží pan ředitel zachránit situaci tím, že předkládá na zastupitelstvu Koncepci rozvoje 

základní a mateřské školy. Veřejnost opět nemá možnost se dozvědět více. 

30. 3. 2016 informuje ředitel školy zastupitele o aktuální situaci ve škole – mimo jiné o tom, že do 

školy nastoupí v příštím školním roce podle předpokladu 9 žáků! Není se čemu divit. Nic se neřeší, 

takže rodiče nemají žádnou záruku, že dojde ve fungování školy ke změně. Ani tato situace 

nevyburcuje zřizovatele k řešení. Ředitel dále informuje o vizi organizace práce, zabezpečení chodu 

školy a školky a o personálním obsazení. Veřejnost ani rodiče se více nedozví. Ředitel je současně 

vyzván k vypracování konkrétního plánu fungování školy, který má nejpozději do 15. 4. předložit na 

společné schůzce s rodiči. Pokud vím, k tomuto kroku už nedochází, protože pan ředitel přestává 

fungovat úplně a raději se odebere do pracovní neschopnosti. Což je chytrý krok, neboť v době 

pracovní neschopnosti nemůže být odvolán.  Nedojde už tedy ani k uskutečnění návrhu, aby 

pochybení prošetřila ČŠI. 



Na zasedání zastupitelstva dne 20. 4. 2016 informuje starosta obce pan Machalec ostatní zastupitele 

o tom, že počet dětí nastupujících do školy ve školním roce 2016/2017 se snížil na pouhých 6. 

V této chvíli je možná ještě stále čas situaci dořešit, problém dalšího fungování školy se však opět 

odsunuje, tentokrát na květen, a závažná pochybení pana ředitele přestávají být na pořadu dne. 

Místo toho se viník špatného fungování školy začíná hledat jinde, přičemž se samozřejmě nabízejí ti, 

kteří jsou škole nejblíže – učitelé a školská rada. Ti, o kterých se do této chvíle mluvilo velmi málo 

a případné stížnosti s nimi byly vyřešeny, jsou najednou označeni za ty, kteří současnou situaci 

způsobili. Všichni máme své chyby a pozdější chování paní učitelky na zastupitelstvu je 

neomluvitelné. Nikdo se však nezamyslel nad lidskou stránkou věci – neustálou nejistotou a tlaky 

okolí v souvislosti se situací ve škole. Není potom nijak zvláštní, že oběti podobného tlaku tzv. „povolí 

nervy“ a chová se takovým způsobem. Přesto se podařilo v očích veřejnosti i některých rodičů 

rozdělit míru viny na více osob. 

18. 5. 2016 předkládá pan ředitel ústní rezignaci na funkci ředitele. Téměř směšné je jeho vyjádření, 

že to dělá vlastně pro školu (kterou už stačil téměř zlikvidovat). 

Současně se žádá ze strany školské rady o ověření, zda pan ředitel provedl úpravu pracovních smluv a 

úvazků učitelů. Za dobu jeho nepřítomnosti zde totiž panoval chaos a bylo zaměstnáno mnoho lidí. 

Mohu potvrdit, že pan ředitel žádnou úpravu neprovedl, nechal všechno být a škola tak přišla 

zbytečně o spoustu peněz. 

Zcela nepochopitelná mi připadá informace z jednání zastupitelstva o tom, že: „Kroky, které školská 

rada podnikla k získání informací o čerpání finančních prostředků na provoz školy a celkové jednání 

školské rady týkající se dlouhodobého klesajícího počtu žáků v ZŠ Janová, které probíhá od ledna 

2016, jsou kritizovány starostou, místostarostou i některými zastupiteli a občany obce Janová. Paní 

Zdena Chudějová dokonce vyjádřila velké zklamání nad prací školské rady.“ Z toho vyplývá jediné: 

pan starosta, místostarosta a někteří zastupitelé se ztotožňují s názorem p. poslance Kořenka, že 

školská rada a rodiče, kterým na zachování školy opravdu záleželo, neměli dělat nic. Měli tolerovat 

špatnou práci pana ředitele a pouze se dívat na to, jak jde základní škola ke dnu. 

20. 7. 2016 starosta obce pan Machalec na jednání zastupitelstva informuje o písemné rezignaci 

ředitele základní školy pana Lucbauera ke dni 31. 8. 2016. Do té doby a ještě dlouho potom bude 

nezákonně čerpat dovolenou, kterou si údajně několik let nevybral. Tím odčerpává škole z rozpočtu 

další spoustu peněz. Dokonce neváhá zajít tak daleko, že žádá jakési finanční odškodné za svůj 

„dobrovolný“ odchod. Je mu vyhověno. 

Řeší se také výhrady k setrvání paní učitelky Spitzerové ve škole. Pan ředitel byl současně vyzván, aby 

zjistil míru finančního zatížení pro obec v případě, že bude pro rok 2016/2017 provoz základní školy 

zachován. 

A tady už nastává další kapitola života ZŠ a MŠ Janová. 

4. 8. 2016 mě telefonicky oslovil pan starosta Machalec s žádostí, zda bych nevypomohla „rozjet“ 

v základní škole školní rok 2016/2017, než bude vyhlášen konkurz na nového ředitele. Z toho vyplývá, 

že se zřizovatel rozhodl školu zachovat i při počtu 6 žáků. 



Po zralé úvaze souhlasím s tím, že na pár měsíců vypomohu, ale žádám o neprodlené vyhlášení 

konkurzu, abych mohla školu co nejdříve postupně předávat svému nástupci. Pan starosta Machalec 

souhlasí. O těchto událostech informuje zastupitele na zasedání dne 17. 8. 2016. 

Při předávání školy se setkávám, stejně jako v minulosti pan ředitel, s velkými problémy a naschvály – 

tentokrát však ze strany stávajícího pana ředitele Lucbauera. Rozdíl je pouze v tom, že o potížích, 

které při přebírání školy zažil nyní odstupující ředitel před pěti lety, zastupitelstvo ve svých zápisech 

obšírně informovalo, zatímco o mých obtížích se v nich neobjevuje ani krátká zmínka. 

Na zasedání zastupitelstva dne 21. 9. 2016 informuji o předávání školy a současné situaci ve škole. 

Zastupitelé jsou velmi překvapeni, že nehodlám setrvat ve vedení školy celý rok, ale žádám o co 

nejrychlejší vyhlášení konkurzu. Vysvětluji jim také své důvody. Do konkurzu se nemusí nikdo 

přihlásit, popřípadě se mohou přihlásit pouze nevhodní kandidáti, a bude jej nutné opakovat. Tento 

proces se může protáhnout. Není však možné protahovat čekání a rozhodnutí. Situace už došla příliš 

daleko a je otázkou, zda je možné školu ještě zachránit. O tom rozhodnou nejbližší měsíce. Navíc se 

držím dohody s panem starostou Machalcem, proto se mě velmi dotýkají narážky, které se dozvídám 

– že jsem ve vedení pouze měsíc či dva a už to nezvládám. Údajně z tohoto důvodu chci, aby se 

vyhlásil konkurz tak brzy. Proti těmto narážkám se ostře ohrazuji. Přesto, že vedu dvě základní školy, 

snažím se svou práci dělat naplno a poctivě. Nevím, jestli byla zastupitelům naše původní dohoda 

s panem starostou Machalcem správně vysvětlena. 

O tom, co bude se základní školou dál, musí rozhodnout zřizovatel v nejbližší době. Momentálně 

škola funguje, jak má, do budoucna je ve hře hlavně finanční otázka a také opětovné získání ztracené 

důvěry rodičů. Pokud se zřizovatel rozhodne školu zachovat, budu velmi ráda, když se budoucímu 

řediteli bude ve své práci dařit a janovskou školu odrazí ode dna. 

 

Mgr. Hana Výchopňová 

pověřena dočasným vedením ZŠ a MŠ Janová 

 


