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Ano a celkem snadno. Stačí správná souhra náhod. Můj příběh začal
poměrně banálně. Pracuji jako učitelka mateřské školy již čtvrt
století. Celá ta léta jsem dělala úklidové práce, za které pobíraly plat
uklízečky. Žádná ředitelka totiž nedokázala jednoznačně vyžadovat
plnění pracovních povinností i od nepedagogického personálu.
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ANO

odkazy
předmětové stránky
školské předpisy
další vzdělávání
pošta - příspěvky
prezentace škol
nástěnka

64%
Až jednou...
Ten den mně nebylo dobře a na školce chyběly dvě uklízečky. Zákon
schválnosti zajistil, že se při odpolední svačině pozvracelo dítě. S
přemáháním jsem ho dokázala umýt a převléknout, ale o umytí koberce
jsem požádala maminku - s uvedením důvodu proč tak činím. Bez
námitek koberec umyla a pak si šla stěžovat na obecní úřad. Ten
dopisem vyzval ředitelku ke sdělení, jak bude stížnost řešit. Aniž by
vyslechla důvody, proč jsem tak postupovala, měla již na stole připraven
písemný rozsudek: odebrání celého osobního ohodnocení na dobu 6
měsíců.
Jak mi bylo? V té chvíli jsem záviděla učitelce, která nechtěně zavinila
smrt dítěte, jejího šéfa. Dokázal se za ni postavit a říci, že si její práce
váží.
Bohužel, či bohudík, nepatřím k lidem, kteří si nechají všechno líbit. Měla
jsem oprávněný dojem si myslet, že trest je nepřiměřený a odvolala jsem
se k řediteli školského odboru K. Peškovi na Krajském úřadu v
Pardubicích. Lakonicky mi odpověděl, že celá věc je v kompetenci paní
ředitelky.
S vědomím, že mě takto trestá ředitelka, která si své základní pracovní
povinnosti neplní a přesouvá je na ostatní učitelky, napsala jsem řediteli
ŠÚ opět. Poslal do školky dvě úřednice, které sice zjistily pravdivost mého
tvrzení, tj. že ředitelka neodpracovala hodiny určené k přímé práci s dětmi
a že třídy zbytečně spojovala, ale zároveň konstatovaly, že v současné
době se tak neděje a zápis v duchu "aby se vlk nažral a koza zůstala
celá" nechaly podepsat zaskočeným zaměstnancům. Můj podpis měl být
přiložen v časové tísni až druhý den před "spěšným" odesláním na poštu.
Přesto jsem stačila připsat větu, že s takto formulovaným zápisem
zásadně nesouhlasím - za hlasitých protestů ředitelky, že se tam nic
připisovat nesmí!
Napsala jsem řediteli školského úřadu další dopis s protestem proti
postupu úřednic (výslech můj i zaměstnanců probíhal zásadně pod
"dozorem" hospodářky spřátelené s ředitelkou) a požadovala odpovědi na
otázka:
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- Hledáte práci?
- Nabízíte práci?
- Potřebujete školní
pomůcky a
vybavení?
- Chcete jet na výlet
nebo školu v
přírodě?
- Prodáváte něco
nebo chcete
koupit?
- Ceník inzerce a
slevy
- Objednávka
inzerce
SOUTĚŽ

1) kolikaměsíční odebrání osobního ohodnocení si zaslouží ředitelka za
hrubé porušování pracovní kázně a zneužívání svěřené pravomoci?
2) platí zákoník práce pro všechny nebo jen učitelky?
Odpověď na otázky jsem čekala marně. Místo toho mi sdělil, že na školku
posílá ČŠI k hloubkové kontrole.
Uspěla jsem přinejmenším "bez ztráty květinky" - na rozdíl od ředitelky,
která získala hodnocení "ještě uspokojivé". Mou třídu - pro kterou jsem
vymyslela název, ranní rituál, hymnu i třídní báseň a do které jsem za 20
let investovala především čas, práci a peníze mého manžela - ohodnotila
ČŠI jako nejlepší v naší školce. Odměnou mi bylo odebrání funkce třídní
učitelky a přeřazení do třídy, kterou ČŠI označila jako nejhorší. Svým
demotivujícím rozhodnutím tak ředitelka zrušila fungující loutkové divadlo,
jehož zakládající členkou a autorkou původních scénářů jsem byla také
já, a paralyzovala výuku angličtiny v další třídě.
Je to jen můj subjektivní dojem, že jde o zjevnou šikanu na pracovišti?
Jsem přesvědčená, že ředitelka zneužila svěřené pravomoci a vystavila
mi konečný účet za mé kritické postoje na pedagogických poradách. Jak
chutná moc? Asi moc.
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Ano, může se to stát i vám - za předpokladu, že v sobě najdete odvahu
říci: "Tak tohle už ne!" Počítejte s tím, že váš klidný spánek bude ten tam.
Počítejte s tím, že kolegyně, které za zavřenými dveřmi kritizují tytéž
nešvary v práci ředitelky, se na poradě postaví proti vám a nebo budou
mlčet. Počítejte s tím, že i doma vám řeknou: "Tohle nemůžeš vyhrát."
Počítejte s tím, že v budoucnu bude vaše osobní ohodnocení zaručeně
nejnižší.
A co zůstane na druhé misce vah? Zhubnete bez cvičení a nezdravých
diet, poznáte charaktery lidí, s nimiž jste se na sebe léta usmívali, a
konečně - uvidíte po letech ředitelku jít za větrného počasí s dětmi na
vycházku. Ten pohled stojí za všechny peníze!
JAROSLAVA PAŠTIKOVÁ,
Mateřská škola Chvaleticeco
«Zpět do čísla
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