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Otevřený dopis řediteli ZUŠ J. R. Míši v Orlové 

 

5. května 2019     

 

Vážený pane řediteli,  

dovoluji si vyjádřit se k nynější situaci kolem ZUŠ v Orlové a připomenout Vám některé 

události z pozice rodiče a člena výboru Spolku. 

 

Vedení školy vždy spolupracovalo s rodiči prostřednictvím Sdružení rodičů a přátel školy, 

které bylo přejmenováno v roce 2014 dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., na Spolek 

rodičů a přátel školy při ZUŠ J. R. Míši (dále jen Spolek), se sídlem na této škole.  

Před odchodem ředitelky do důchodu v roce 2016 bylo zřizovatelem vyhlášeno výběrové 

řízení na tuto pozici. Dnes je již známo, že ani jeden ze dvou zájemců, neprošel. Pro komisi 

bylo podstatné, zda kandidát souhlasí se stěhováním školy. O rok později tento požadavek 

zřizovatele jste splnil a nastoupil na ZUŠ v Orlové. 

 

V říjnu 2017 proběhla schůzka se zástupci výboru Spolku, kde došlo k vyostřené diskuzi a 

požadoval jste odstoupení z funkce jednoho ze členů výboru, který je i členem Petičního 

výboru. Připomínám, že člena výboru Spolku může volit a odvolávat pouze členská schůze. 

Ta v dubnu 2017 schválila členský příspěvek na školní rok 2017/2018. Jako každoročně jsme 

předali tiskopisy na školu, ale Vy jste učitelům zakázal předat je rodičům. Následovala další 

schůze výboru Spolku v prostorách školy, ale Vy jste nás z těchto prostor vykázal. Dovoluji si 

připomenout, že členové výboru byli řádně zvoleni v roce 2014, tedy před Vaším příchodem 

na ZUŠ v Orlové.  

 

Spolek rodičů a přátel školy při ZUŠ J. R. Míši je samostatným a nezávislým svazkem rodičů 

a zákonných zástupců žáků ZUŠ J. R. Míši a dalších fyzických a právnických osob 

sdružených na základě dobrovolnosti a společného zájmu dle § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. 

Občanského zákoníku. 

Sídlo Spolku je na adrese sídla školy: Orlová-Poruba, Slezská 1100.  

 

Přesto jsme dále usilovali o spolupráci, žádali Vaše požadavky pro finanční přispění na akce 

žáků školy prostřednictvím předsedy Spolku a po předložení jej schválili, schůze se konaly 

v prostorách restauračního zařízení. Občerstvení bylo vždy hrazeno z vlastních zdrojů. Takto 

se scházíme dosud. Naši žádost o konání členské schůze na ZUŠ, kde jsme povinni ze zákona 

jednou ročně informovat rodiče o činnosti a hospodaření Spolku, jste také zamítl. 

 

Co se týká pořádaných koncertů a akcí na škole, všechny již probíhaly před Vaším příchodem 

na školu. Všem učitelům tedy patří velké díky za jejich organizaci. Vaše zásluha to tedy není. 

Mimochodem, když nebudete odmítat spolupráci s městem, možná se dočkáte i ocenění 

vybraného pedagoga z kolektivu.   

 

V oficiálním stanovisku ZUŠ k Otevřenému dopisu Petičního výboru píšete, že nevíte, o co 

mu vlastně jde. Připomínám, že vznikl pro podporu rodičů žáků školy a dalších občanů města 

Orlové, kterým není lhostejné, co bude s budovou školy, která byla postavena výhradně pro 

účel výuky umění a nyní zřizovatel MSK hodlá objekt zbourat. Druhá škola stejného typu je 

v Ostravě-Porubě, kde nyní probíhají stavební práce. Proč se nezapočaly již dříve i v Orlové? 

Mohly se čerpat evropské dotace na zateplení, snížily by se náklady na provoz a údržbu, 

nevznikl by problém se stěhováním školy. Copak zřizovatel neví, v jakém technickém stavu 

má své budovy a že je povinen se o svůj majetek řádně starat?  
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Píšete, že současné vedení školy organizuje diskuzní fóra. Obdržela jsem pravidla a principy, 

kde se píše: Ředitel je „hostitel“, setkání organizuje, zahajuje a ukončuje, na otázky 

neodpovídá, ale pokládá je. Účastník je „host“, ve stanovené lhůtě se na setkání hlásí na e-

mail, obdrží potvrzovací e-mail, účast stvrzuje podpisem, dle své vůle přináší na setkání 

drobné občerstvení, respektuje pravidla diskuze, zejména akceptuje názor druhé strany. Tady 

se ptám. Proč neakceptujete názory Petičního výboru, na podzim zvoleného starostu města, 

který Vás zve na společné jednání s možností vyjasnit si současnou situaci kolem ZUŠ a sdělit 

Váš jasný postoj k otázce přestěhování výuky do budovy Obchodní akademie, aniž byste 

zvážil vysoké finanční náklady na přestavbu zmíněného objektu. 

 

Odmítáte se zúčastnit oznámené schůzky 6. května, tak jako jste odmítl přijít se představit na 

jednání zastupitelstva města Orlové v září a následně i v říjnu 2017. To byla příležitost 

hovořit s předešlými zastupiteli a dozvědět se o výsledku jednání mezi městem a krajem, kde 

se zástupce kraje zaručuje, že nebude podnikat kroky pro stěhování školy bez souhlasu 

zástupců města. Byl byste informován o záměru spolupráce města se školou, ale to jste přece 

nechtěl, prozradit své vize, když jste dostal roční prostor pro zmapování a vyhodnocení 

situace od zřizovatele. Nezveřejnil jste ani svůj projekt, se kterým jste uspěl ve výběrovém 

řízení. 

 

Obdržela jsem i Otevřený dopis zaměstnanců ZUŠ J. R. Míši zástupcům zřizovatele. Píše se 

v něm: „Převod školy považujeme za tendenci ohrožující stabilitu naší školy…“. Ptám se, zda 

jde o stabilitu školy, nebo stabilitu postavení ve funkci. Chybí mi zde datum i podpis pisatele. 

Jde vůbec o celý text dopisu? Z počtu podpisů vyplývá, že jako kolektiv nejste jednotní. Proč 

tedy tento dopis? Chcete vyvolat nové jednání o dalším osudu školy? Tak proč jste odmítl 

přijít na pondělní schůzku všech zainteresovaných stran? Dle znění školského zákona a ve 

znění dalších předpisů Vám v tomto konání nic nebránilo. 

  

V současné době vede město starosta Mgr. Miroslav Chlubna, tak prosím respektujme jeho 

snahu řešení vleklé situace o převodu školy na město, či stěhování školy do jiných prostor.  

 

S pozdravem        Zdena Pavlištíková 

  

 

 

 


