Město Český Brod
TISK č. 21
Podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva města Český Brod dne 13.12.2017
Úkol radě města - Odvolání ředitele příspěvkové organizace ZŠ Tyršova a
vypsání konkursu na obsazení pracovního místa ředitele
Předkládá: Ing. Jaroslav Kokeš, Zastupitel
Zpracoval: Ing. Jaroslav Kokeš, Zastupitel
Konzultováno: Jakub Nekolný, Pavel Janík, Aleš Kašpar, Tomáš Klinecký, Jana
Kulhánková, Vladimír Jakub Mrvík, Pavel Štěpán, Jana Marková

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města ukládá:
- radě města odvolat ředitele příspěvkové organizace Základní škola Český Brod, Tyršova
68, okres Kolín, IČO: 46383514, Mgr. Martina Duška.
- radě města vypsat konkurs na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy Český
Brod, Tyršova 68, okres Kolín, IČO: 46383514, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
Důvodová zpráva:
1) Informace o materiálu pro RM (ZM)
Tímto návrhem reaguji na soustavné a neodpovídající řízení příspěvkové organizace
ZŠ Tyršova, zastoupené panem Mgr. Martinem Duškem. Na nedostatky v řízení této
příspěvkové organizace jsem poukazoval a snažil se je řešit několikrát na jednání
zastupitelstva města a následně konkrétně na jednání Rady města. V uvedených
případech byl vždy tomuto jednání přítomen i pan ředitel Mgr. Martin Dušek a
doposud nebylo vše adekvátně vysvětleno a řešeno.
Ze strany pana ředitele se jedná především o poskytování nepravdivých, ba dokonce
lživých informací a tyto velmi zkreslené informace předává dále zaměstnancům
školy, rodičům žáků, zastupitelům, radním a v neposlední řadě celé českobrodské
veřejnosti. Má argumentace je podložena samotným jednáním pana ředitele. Jak se
zachoval po dotazech z mé strany, kdy informoval učitele školy, že jsem je nařkl z
krádeže svěřených finančních prostředků. Toto se vůbec nezakládalo na pravdě.
Uvedené jednání se ihned projevilo na třídních schůzkách této školy, kde byli rodiče
informováni jednotlivými kantory, že byly vyjádřeny pochybnosti o jejich čestném
chování. V tomto případě taktéž pan ředitel nepravdivě argumentoval na ZM o
prováděné kontrole Českou školní inspekcí a jejích závěrech, které byly taktéž mylně
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interpretovány zastupitelům a veřejnosti (viz třídní schůzky). Důvodem kontroly ČŠI
nebylo financování ve škole, ale běžná kontrola ČŠI.
Dále je důležité zmínit neplnění Strategie koncepce školy, neodstraňování zjištěných
nedostatků od České školní inspekce, která již od roku 2011 upozorňuje na
nedostatky v oblasti materiální, personální a organizační s lhůtou na jejich
odstranění. Je nutné důrazně konstatovat, že všechny tyto nedostatky doposud
nebyly vypořádány, i když sám pan ředitel přislíbil nápravu nejenom České školní
inspekci, ale i samotným radním města.
Po všech zmíněných věcech jsem se zúčastnil jednání Rady města dne 8. 11. 2017,
kde jsem za přítomnosti radních a pana ředitele Duška domáhal vysvětlení
jednotlivých skutečností a omluvy za uvedené nařčení. Vysvětlení a omluvy jsem se
od pana ředitele nedočkal. Jsem přesvědčen, že člověk, s takto nízkým morálním
kreditem, po všech uvedených skutečnostech nemůže být představitelem základní
vzdělávací instituce v našem městě. V přílohách tohoto bodu naleznete všechny
potřebné informace.
Město Český Brod by jako zřizovatel této příspěvkové organizace mělo
odpovídajícím způsobem reagovat na vzniklou situaci a řešit ji.
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí)
3) Dopady řešení na rozpočet města
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu

