OBJEKTIVITA NAŠÍ SPOLEČNÉ OBCE, o. s. aneb „Pohádka o svobodě
projevu na facebooku“
Zvykl jsem si, že v občasníku Naše společná obec, který dostávám do schránky, se setkávám
velmi často s informacemi velmi zavádějícími a často nepravdivými. V poslední době mě
zvlášť „zaujala“ tvrzení o zmanipulovaných výběrových řízeních. A to už vůbec nemluvím o
neustálém napadání pana starosty a ostatních členů zastupitelstva. A protože si myslím, že
většina tišických občanů není zvědavá na slovní přestřelky, nebudu střílet ani já.
Nicméně bych rád ukázal, jakým způsobem jsou konfrontovány protichůdné názory na
sociálních sítích pod hlavičkou Naší společné obce. Tím spíše, že se v občasníku Naše
společná obec často kritizuje nestrannost příspěvků Tišických rozhledů.
1. prosince jsem byl upozorněný na zajímavou diskuzi na facebookovém profilu Naší
společné obce. Paní Chobotská se zde vyjádřila, že našla „můj“ inzerát na webu Úřadu práce,
kde jsem sháněl od 2. 1. 2015 novou vychovatelku školní družiny. Podivovala se nad tím, že
jsem inzerát nevyvěsil na webu školy a webu obce. Poté se rozpoutala vášnivá diskuze na
téma, proč ředitel nevypsal výběrové řízení na obsazení tohoto místa. Padly zde domněnky,
že je to už předem dané, že inzerát není záměrně vyvěšen, apod. Podobné názory byly
vyřčeny v občasníku v nedávných časech, kdy byla napadána bývalá paní ředitelka Nováková,
že obsadila místo učitelky paní Naděždou Černou, a to bez výběrového řízení.
Chápu, že školská legislativa je těžko uchopitelná a špatně čitelná a ne každý se v ní
orientuje, proto jsem chtěl věci uvést na pravou míru a vstoupit do diskuze. Založil jsem si
facebookový profil, požádal o možnost připojit se do debaty a zanedlouho jsem byl přijat.
Těšil jsem se, jak odpovím na případné dotazy.

Zde je nezměněný komentář, který jsem posílal do debaty dne 2. 12. 2014.
Vážená paní Chobotská, musím zareagovat na tuto diskuzi, neboť už od jejího počátku
prezentujete mylné, ničím nepodložené informace, týkající se mé osoby, které hrubě
zkreslují celou situaci. Neexistuje žádný právní předpis, který by nařizoval řediteli školy, aby
musel vyhlašovat výběrové řízení při výběru svého zaměstnance, se kterým vstoupí do
pracovněprávního vztahu. Ředitel je plně kompetentní vybrat si např. právě vychovatelku ŠD
na základě svého vlastního úsudku v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických
pracovnících. Neboli - je to jen čistě jeho věc. Od toho je na škole ředitelem, aby se sám
rozhodl a nesl za toto rozhodnutí odpovědnost. Já zájemkyni z řad místních občanů mám,
inzerát jsem dával pouze na ÚŘAD PRÁCE, abych se poohlédl i mimo naši oblast a mohl si
ještě vybírat. Mimochodem jsem podobný inzerát vkládal na stránky školy někdy na jaře, na
tutéž pozici a hádejte, kolik zájemkyň se mi ozvalo? Žádná. Reagovaly pouze přes ÚŘAD
PRÁCE. A vzhledem k tomu, že s novelou školského zákona, která vchází v platnost od 1. 1.

2015, musí všechny vychovatelky být kvalifikované, nedělám si žádné iluze, že by nyní před
školou stála fronta uchazeček o toto místo. Nicméně po tolika naléhavých a po objektivitě
toužících vzkazech zde v diskuzi jsem tak dodatečně dnes ráno učinil. Přeji hezký večer. Pavel
Jelínek - ředitel školy
A hádejte, co se dělo dál? Komentář visel asi 20 minut na stránkách, poté byl vymazán a
následně mi byl zablokován vstup do diskuze, potažmo do celé skupiny. Nedostal jsem ale
vůbec žádnou možnost k vyjádření svého názoru. Někdo, zřejmě administrátor, nechtěl
slyšet něco, co by se někomu nehodilo do „krámu“.
Že se tedy Naše společná obec, o. s. prezentuje vyváženými a objektivními informacemi? Tak
to už spíš uvěřím tomu příběhu s Karkulkou.
Pavel Jelínek, ředitel ZŠ Tišice

