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Českobratrská církev evangelická
Synodní rada
Jungmannova 9/22
Praha 1

Vážený pane synodní seniore, Vážená synodní rado,
po událostech v úterý 12. dubna 2011, které se odehrály na Konzervatoři
Evangelické akademie, vnímáme situaci v tom duchu, že jak pedagogové, tak
i samotní studenti, se při současné situaci ve škole začali cítit ohroženi.
Jsem přesvědčen, že ke zklidnění situace by významně napomohlo vyslovení Vaší
důvěry a podpory veškerému našemu dalšímu snažení, ať se již celou záležitost
podaří do konce školního roku zklidnit, či nikoliv. A to je také to podstatné, o co
Vás v tomto svém prohlášení velmi naléhavě žádám. Ubezpečuji Vás, že mým
úmyslem bylo vždy jednat s pedagogy i studenty otevřeně a spravedlivě.
V současné době vedeme rozhovory s pedagogy, připravujeme prohlášení
k uklidnění zjitřené atmosféry na škole, konzultujme další jednotlivé kroky
s ředitelem EA panem Martinem Čechem.
Co se oněch na synodní radu přicházejících negativních sdělení na současné
vedení KEA týče, vnímáme je jako velmi nešťastně vedené se snahou za každou
cenu zdiskreditovat současné vedení školy před vedením církve poukazováním na
ať již domnělé či faktické chyby, kterých se současné vedení školy mělo
v minulosti dopouštět a přesvědčit tak, že dřívější vedení školy pracovalo
odpovědněji a profesionálněji, nežli to současné.
My jsme připraveni všechna tato obvinění obhájit či ozřejmit, nicméně jako
mnohem účelnější vidíme výzvu ke společné schůzce vedení školy s těmi pedagogy,
kteří se cítí námi ohroženi a kteří nás vnímají jako nedobré vedení, a za účasti
pana ředitele EA Martina Čecha a členů SR zřizovatelské církve, případně
s využitím mediátora, se pokusit otevřeným a věcným způsobem nalézt dohodu,
která by znamenala obnovení stability školy, která je v tuto chvíli nezbytná nejen
pro zdárné dokončení tohoto školního roku, ale i pro její celé další směrování.
S přátelským pozdravem a jménem celého vedení školy

MgA. František Fiala, ředitel Konzervatoře Evangelické akademie
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