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Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

berie na vedomie

informáciu o situácii na Základnej škole Hlboká cesta 4

1. Úvod
Školstvo, vzdelávanie a práca s inklúziou detí so špecifickými problémami majú byť prioritou
spoločnosti. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ktorá je zriaďovateľom 7 základných škôl a
19 materských škôl kladie dôraz na zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu
a dodržiavanie zákonných postupov pri jeho uskutočňovaní. Situáciou na Základnej škole
Hlboká cesta sa mestská časť riadne zaoberá. Plní si všetky povinnosti, ktoré jej z pozície
zriaďovateľa vyplývajú zo zákona a príslušných nariadení, a to vrátane riešení doručených
podnetov a sťažností. Povinnosti, ktoré sa viažu na zabezpečenie výchovnovzdelávacieho
procesu, dodržiavania zákonov súvisiacich s činnosťou školy, hospodárenie s majetkom školy
a pod. sú kompetenciami riaditeľa školy. Riaditeľa základnej školy menuje na 5 ročné funkčné
obdobie zriaďovateľ na základe odporúčania výberovej komisie, pričom zákon konkrétne
vymenúva dôvody, pre ktoré sa zriaďovateľ nemusí odporúčaním výberovej komisie riadiť.
2. Výber novej riaditeľky ZŠ
Starostka mestskej časti ako zástupca zriaďovateľa požiadala v máji 2019 o stretnutie vtedajšiu
riaditeľku Základnej školy na Hlbokej ceste pani Uríčovou, a to najmä s ohľadom na
skutočnosť, že jej päťročné funkčné obdobie sa malo ukončiť ku dňu 30.6.2019. Na stretnutí sa
pani Uríčová vyjadrila, že už nemá záujem uchádzať sa o ďalšie funkčné obdobie riaditeľky
a zúčastniť sa tak pripravovaného výberového konania, pretože jej úmyslom je odchod do
dôchodku. Pani vtedajšia riaditeľka školy na stretnutí okrem toho informovala zástupcu
zriaďovateľa o tom, že vie o záujme jedného zástupcu z radov učiteľského zboru školy
uchádzať sa o miesto riaditeľky vo výberovom konaní. Touto osobou označila učiteľku prvého
stupňa pani Mgr. Alžbetu Walzelovú.
Zriaďovateľ školy v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone
práce vo verejnom záujme vyhlásil výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy. Na
následnom výberovom konaní, ktoré prebehlo 16. 05. 2019 sa zúčastnila jediná uchádzačka,
pani Mgr. Alžbeta Walzelová.
Výberová komisia bola v súlade s § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve zložená z 13 členov, a to z 11 zástupcov rady školy a po jednom
zástupcovi z okresného úradu a zo Štátnej školskej inšpekcie. Výsledkom tohto výberového
konania bolo uznesenie komisie s najtesnejšou väčšinou hlasov 7 z 13. Okrem toho treba
poznamenať, že na základe zápisnice doručenej zriaďovateľovi bola pochybnosť o spôsobe
hlasovania komisie o súhlase a návrhu zriaďovateľovi menovať kandidáta na miesto riaditeľky
Základnej školy na Hlbokej ceste. Starostka mestskej časti ako štatutár zriaďovateľa bola
vzápätí po výberovom konaní informovaná zo strany niektorých členov rady školy a viacerých
rodičov, že odborné schopnosti jedinej prihlásenej uchádzačky a jej predpoklady na
manažovanie školy, ktoré sú upravované viacerými zákonmi a usmerneniami nie sú dostačujúce
a žiadajú sa tým zaoberať. Štatutár zriaďovateľa preto požiadal radu školy o mimoriadne
zasadnutie s cieľom objektivizovať tieto skutočnosti. Následné zasadnutie rady školy sa
uskutočnilo dňa 29.05.2019 v sídle zriaďovateľa. Výsledkom tohto zasadnutia bolo prijatie
uznesenia, na základe ktorého rada školy neodporučila zriaďovateľovi menovať do funkcie
riaditeľky Základnej školy na Hlbokej ceste pani Mgr. Alžbetu Walzelovú. Zriaďovateľ tak
vydal nesúhlasné stanovisko s menovaním jedinej uchádzačky do funkcie riaditeľky školy
spolu s jeho zdôvodnením a vyhlásil ďalšie kolo výberového konania.
Dňa 06.09.2019 prebehlo druhé kolo výberového konania, na ktoré boli pôvodne prihlásení
štyria uchádzači, pričom zúčastnili sa ho traja. Výsledkom druhého kola výberového konania

bolo uznesenie rady školy o návrhu zriaďovateľovi menovať na miesto riaditeľky základnej
školy pani Mgr. Adrianu Šiškovú (hlasovanie: za návrh 11, zdržal sa 0, proti 0). Pani Mgr.
Šišková sa ujala funkcie riaditeľky Základnej školy na Hlbokej ceste dňa 01.10. 2019.
3. Popis problémov a prijatých opatrení
So zmenou na pozícii riaditeľky základnej školy sa ukázalo viacero problémov, ktoré mali svoj
zdroj v minulosti:
- s ukončením školského roka 2018/2019 (ešte počas svojho funkčného obdobia)
„zaškolila“ bývalá riaditeľka p. Uríčová žiaka a súčasne ho vtedajšia zástupkyňa
riaditeľky p. Walzelová zaradila do rovnakej triedy, ktorú dotyčný žiak opustil po
problémoch v prvom ročníku. Tieto rozhodnutia boli vykonané napriek tomu, že p.
Uríčová detailne poznala problémovú situáciu viažucu sa na dotyčného žiaka a nebola
povinná takto postupovať. Aj následkom týchto rozhodnutí bola základná škola
v období október až december 2019 terčom viacerých petícií a sťažností súvisiacich so
vzniknutou situáciou v 4.A triede;
- pani riaditeľka Šišková zistila po nástupe do funkcie viaceré pochybenia bývalého
vedenia, ktoré neboli v súlade so zákonom a informovala o nich zriaďovateľa (napr.
ignorovanie povinnosti zverejňovať dodávateľské zmluvy, chyby v obstaraní tovarov a
služieb a iné);
- na základe vzájomnej dohody menovala pani riaditeľka Šišková za svoju zástupkyňu
pre 1. stupeň pani Walzelovú. Toto rozhodnutie však neprinieslo upokojenie situácie,
skôr naopak. Učiteľský zbor, členovia rady školy, niektorí zamestnanci miestneho úradu
a rodičia detí sa stali adresátom anonymného listu (podpísaný ako "učitelia ZŠ Hlboká")
o údajne zlej situácii v učiteľskom kolektíve. Okrem tohto anonymného listu sa do
vzájomných vzťahov vniesli aj adresné mailové správy s obvineniami z bossingu zo
strany riaditeľky Šiškovej, z manipulácie pri výberovom konaní zo strany zriaďovateľa
a pod. Autormi týchto správ boli pani zástupkyňa Walzelová a pán Walzel (manžel pani
zástupkyne, zamestnaný v tom čase na základnej škole ako školník). Pre
objektivizovanie situácie sa uskutočnili osobné stretnutia medzi autormi týchto správ
a zástupcami zriaďovateľa. Pre ďalšie upokojenie situácie sa zástupcovia zriaďovateľa
(vedúci oddelenia školstva, prednosta úradu a starostka) viackrát zúčastnili na
pedagogickej porade školy. Prítomní učitelia nepotvrdili vedomosť o obsahu listu.
Niektorí učitelia sa dôrazne dištancoval od takýchto praktík. Pani Walzelová následne
podala výpoveď, rovnako aj pán Walzel.
Na základnej škole bolo preto prijatých viacero opatrení:
- rozhodnutiami pani riaditeľky Šiškovej sa podarilo stabilizovať stav pedagogických
pracovníkov a celkovo upokojiť situáciu v kolektíve. Zamestnancov;
- na pomoc s riešením problémovej situácie v 4.A triede bol prijatý kvalifikovaný
asistenta spomínaného žiaka, ktorý je s ním prítomný počas celého vyučovania, pričom
náklady súvisiace s jeho prácou plne hradia rodičia tohto žiaka, nakoľko základná škola
nemá na podobné výdavky prostriedky a Ministerstvo školstva kapacity na operatívne
pridelenie asistentov;
- bolo zvolané mimoriadne združenie rodičov 4.A a 4.B za účasti zriaďovateľa a rady
školy za účelom vzájomného vysvetlenia si vzniknutých problémov;
- okamžite bol pri základnej škole zriadený pracovný tím na riešenie vzniknutej situácie;
- bolo zvolané mimoriadne zasadnutie rady školy, počas ktorého boli vypočutí všetci
záujemci o poskytnutie stanoviska k veci. Rada školy vyjadrila riaditeľke základnej
školy podporu pri jej krokoch;

-

zriaďovateľ zabezpečil obstaranie kvalifikovaného mediátora na riešenie odbornej
mediácie zúčastnených strán problému;
zriaďovateľ poskytol základnej škole zabezpečenie právnej výpomoci pre
vysporiadanie sa s podnetmi a sťažnosťami;
zriaďovateľ intenzívne komunikuje s vedením školy, pedagogickými zamestnancami,
nepedagogickými zamestnancami i rodičmi, a to vrátane tých rodičov, ktorí boli
priamymi aktérmi sporných situácií na škole.

4. Záver
Záleží nám na kvalite základných škôl na území našej mestskej časti, ktoré aj v hodnotení
celonárodného certifikovaného testovania žiakov piatych ročníkov preukázali najlepšie
výsledky zo všetkých škôl na Slovensku. Kvalitu školy však okrem výsledkov určuje aj
schopnosť vysporiadať sa s prijatím inakosti, schopnosť riešiť nepríjemné skutočnosti,
schopnosť vytvárať príjemné prostredie pre deti a učiteľov, či nepedagogických zamestnancov.
Všetky tieto úlohy máme na zreteli a nepodceňujme ich sledovanie a riešenie. Stabilite a
dobrému menu školy nepomôže turbulentné polarizovanie v škole, ale pokojný prístup a
odborné riešenia. Zriaďovateľ sa situáciou na Základnej škole na Hlbokej ceste riadne zaoberá
a rieši ju v rozsahu svojich kompetencií. Rada školy si zodpovedne plní svoje poslanie a zisťuje
skutkový stav a vydáva k nemu svoje stanoviská. Vecou sa od vzniku problému zaoberá
a naďalej bude zaoberať zástupkyňa starostky pre oblasť školstva a sociálnych vecí Mgr.
Martina Uličná, ktorá je súčasne aj členkou rady školy pri tejto základnej škole.

