
PROHLÁŠENÍ 

Základní organizace odborového svazu pracovníků školství při ZŠ Františkovy Lázně se rozhodla na 

základě výzvy skupiny pedagogů vyhlásit dnem 19. 12. 2022 časově neomezenou stávkovou pohotovost 

za zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců změnou jednání zaměstnavatele a vedoucích pracovníků. 

 

Důvodem vyhlášení stávkové pohotovosti je dlouhodobě neřešená a neutěšená situace na naší škole, 

nespokojenost s řízením školy a způsobem jednání se zaměstnanci.  

Není nám lhostejné vzdělávání našich dětí. Nejsou nám lhostejné ani podmínky, za kterých pracujeme. 

Chceme škole vrátit prestiž, kterou mívala, nastavit pozitivní vztahy mezi školou a rodiči, žákům poskytovat 

kvalitní vzdělávání. Chceme se ve škole cítit dobře a bezpečně. Myslíme si, že toho je možné dosáhnout 

pouze tehdy, pokud školu povedou opravdoví pedagogičtí lídři, manažeři, lidé respektovaní a erudovaní, 

kteří mají jasné vize a cíle. 

 

Dlouhodobě postrádáme rovné podmínky pro výkon práce, pro doplňování kvalifikace a sebevzdělávání 

pedagogů. Od vedení očekáváme, že bude vytvářet optimální podmínky pro výuku a vzdělávání. Myslíme 

si, že se tak neděje. Přejeme si, aby rozhodnutí vedení byla jednotná, a tím se předcházelo konfliktním 

situacím. Očekáváme rovný přístup ke všem pedagogům a rovněž větší podporu, které se nám dlouhodobě 

nedostává.  

Nejsme spokojeni s hodnocením naší práce. Neodpovídá kvalitě vedení pedagogického procesu a 

dosaženým výsledkům. Způsob hodnocení naší práce formou známkování nás uráží a nepřejeme si ho. 

Tento způsob hodnocení jen vypovídá o neprofesionalitě a nezkušenosti vedení. 

Vedení má podporovat pozitivní klima na škole. Díky nejednotnému přístupu k pedagogům i dalším 

zaměstnancům, neprofesionálnímu řešení kázeňských přestupků žáků, neřešení stížností rodičů se situace 

ve škole výrazně zhoršila. Výsledkem je rozvrácený kolektiv, uvolněná morálka a nespokojenost velké části 

zaměstnanců, rodičů i dětí. Kredit školy se stále snižuje. Vedení si toto vůbec nepřipouští a nehledá cesty, 

jak škole vrátit původní dobré jméno. Mrzí nás, že i přes opakovaná upozornění ze strany ČŠI na 

nedostatečné řízení školy, přes spoustu stížností ze strany rodičů i učitelů, zřizovatel nikdy nepřišel 

otevřeně řešit situaci přímo s pedagogy a neučinil nic pro nápravu stávajícího stavu. 

 

 

Námi vyhlášenou stávkovou pohotovost plně podporuje centrála ČMOS PŠ.  

 

 

za stávkový výbor 

Ing. Jaroslava Matějíčková, 

předsedkyně ZOOS  

 

Ve Františkových Lázních dne 19. 12. 2022 


