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Vážení a milí členové církve,
v nedávných dnech (26. října) jste dostali otevřený dopis z Konzervatoře Olomouc,
o.p.s., kterým vás oslovil mluvčí o.p.s., a podal vám informace, které podle našeho
mínění ne zcela odpovídají skutečnosti a podepsaným dohodám.
Dovolte nám, abychom vás seznámili s naším pohledem na celou záležitost s nadějí,
že naše vyjádření pomůže udělat obraz o tom, čemu čelíme a v jakých podmínkách
se musíme rozhodovat:
1. Zřizovatel (SR ČCE) odvolal v dubnu tohoto roku pana MgA. Františka Fialu
z pozice ředitele KEA a vyhlásil výběrové řízení, do kterého se mohl odvolaný
ředitel také přihlásit. Tehdy tak neučinil. Při výběrovém řízení konaném dne
18. června se jednoznačně nejlépe umístil Mgr. Pavel Zatloukal a zřizovatelem byl
jmenován ředitelem KEA od 1. srpna 2012.
2. V době, kdy na svou funkci rezignoval jeden ze zástupců bývalého ředitele
a druhý byl v pracovní neschopnosti, jmenovala SR do nástupu nového ředitele
dočasnou ředitelkou KEA JUDr. Simeonu Zikmundovou, která právně převzala a
stabilizovala školu. SR je za její práci na KEA vděčná.
3. Někteří učitelé a žáci z KEA, vedeni Mgr. Robertem Mimrou, nespokojeni
s odvoláním dosavadního ředitele založili o.p.s. Konzervatoř Olomouc. Hrozilo
rozdělení školy a ohrožení existence KEA. Po těchto událostech došlo k jednání
s představiteli Olomouckého kraje a nakonec na nátlak skupiny kolem o.p.s. bylo
dohodnuto mezi zástupci KEA (novým ředitelem Mgr. Zatloukalem) a představiteli
o.p.s. vyhlásit nové výběrové řízení podle § 2 vyhlášky Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení
a konkurzních komisích. Garantem tohoto postupu se stal náměstek
olomouckého hejtmana pan Ing. Pavel Sekanina. Nové výběrové řízení mělo
zaručit, že nebude pokračováno ve zřizování nové školy, a bylo přislíbeno ze
strany o.p.s. uklidnění situace na škole. SR tento postup schválila. Obě strany
přislíbily, že výsledek tohoto výběrového řízení budou respektovat. Tuto dohodu
otevřeným dopisem z 26. října zaslaným sborům ČCE pan Mgr. R. Mimra porušil.
4. Výběrové řízení proběhlo. Do výběrové komise byli jmenováni dva zástupci
za zřizovatele, dva zástupci z o.p.s. Konzervatoř Olomouc a dále Mgr. Miroslav
Gajdůšek, MBA, zástupce kraje (Odbor školství, mládeže a tělovýchovy),
a Mgr. Lenka Zetková za krajskou školní inspekci. Výběrového řízení se zúčastnilo
pět kandidátů včetně bývalého ředitele Fialy a dosavadního ředitele Pavla
Zatloukala. Mgr. Zatloukal obsadil hlasováním výběrové komise první místo.

5. Zástupci o.p.s. navzdory výsledkům druhého výběrového řízení vyzvali SR, aby
za ředitele byl jmenován MgA. Fiala, který skončil na druhém místě. V dopise pan
Mimra vyčítá SR, že nejmenovala ředitele na svém zasedání již 16. října. V době
tohoto zasedání nebyl ještě k disposici oficiální zápis z výběrového řízení, ani
neexistovalo doporučení Rady školské právnické osoby, která zasedala až
23. října t.r. Synodní rada může ředitele jmenovat až na základě jejího vyjádření
a doporučení. Proto nemohla SR jmenovat nového ředitele dříve, jak žádali
někteří pisatelé spojení s o.p.s., mezi jinými i pan Mimra, v otevřeném dopise do
ČCE. Dopis, který pan Mimra poslal do církve, je zjevným nátlakem na synodní
radu, aby nerespektovala výběrové řízení a jeho pravidla a postupovala podle
přání některých pedagogů.
6. Dnes, 30. října 2012, jmenovala SR na svém zasedání ředitelem KEA vítěze
výběrového řízení pana Mgr. Pavla Zatloukala.
7. K výhradním právům ředitele školy patří jmenovat si své zástupce a zřizovatel
nemá právo do tohoto jmenování zasahovat.
8. Nový ředitel svým podpisem stvrdil, že bude respektovat rozložení sil ve škole a
jmenuje jednoho svého zástupce ze skupiny pedagogů, která nesouhlasila
s odvoláním ředitele Fialy.
9. Synodní rada nerada reaguje na všelijaké souhrny polopravd, podezřívání
a smyšlenek, které na její adresu přicházejí. Tentokrát jsme učinili výjimku,
protože text pana Mimry, podpořený panem Glogarem a paní Červinkovou, je
manipulativní a mohl by některé členy církve uvést v omyl.
10. Synodní rada prohlašuje, že ČCE hodlá nadále působit jako zřizovatel
Konzervatoře Evangelické akademie Olomouc.
Milé sestry a milí bratři, věříme, že přijmete toto naše vyjádření a budete jeho
zorným úhlem poměřovat dopisy, které i v budoucnu mohou přijít a které mohou
působit velice věrohodně.
Děkujeme vám za důvěru a přejeme vše dobré.
S pozdravem
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