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Vážená paní starostko,  
 

rádi bychom se vyjádřili k zápisu ze shromáždění Spolku rodičů při Mateřské škole 
Kroupova ze dne 31. 5. 2022, které, pro mnohé z nás nečekaně, vyústilo v hlasování  
o personálních záležitostech Mateřské školy Kroupova (Praha 5 – Smíchov, Kroupova 2775, 
příspěvková organizace) a tedy o tom, zda by měli někteří pracovníci (včetně ředitelky  
Mgr. Zuzany Legnerové) zůstat ve školce pracovat i nadále. 

 
Všichni níže podepsaní ve školce mají nebo měli své děti. Poměry ve školce opravdu 

známe. Jsme si vědomi, že ve školce je jistě co zlepšovat a že některé věci by se daly udělat 
lépe. Školku jsme ale pro své děti pečlivě vybírali, a to na základě referencí i po srovnání s 
ostatními školkami a jsme upřímně rádi, že naše děti chodí právě na Kroupovku. 

 

Zápis ze shromáždění, který jsme od vedení SRPŠ obdrželi, považujeme za 
manipulativní a tendenční text, který poměry v MŠ nepřijatelně zkresluje. Se školkou máme 

osobní zkušenost na denní bázi a rétorika „zápisu” ze shromáždění SRPŠ s naší zkušeností 
naprosto nekoresponduje. Jedná se o souhrn nejrůznějších, mnohdy zcela absurdních až 
směšných obvinění, předložených shromáždění bez jakýchkoliv důkazů, pokud tedy za důkaz 
nebudeme považovat „čestná prohlášení“ jednotlivých účastníků. 

 
Může snad zarazit, že pro odvolání ředitelky hlasovala výrazná většina přítomných na 

shromáždění. Avšak v pozvánce na toto shromáždění nebyla o personáliích (natož snad 
vyhazovech zaměstnanců) ani zmínka. Rodiče tak nemohli tušit, o jak zásadním kroku nechá 
vedení SRPŠ hlasovat. Připomínáme, že pro odvolání ředitelky hlasovala jen menšina  
z celkového počtu rodičů dětí ve školce.  

 



Není složité nahlédnout do pozadí celé kauzy. Je patrné, že jde v první řadě o pracovní 
spor mezi ředitelkou MŠ a některými členy pedagogického sboru. K vlastnímu sporu si 
nepřejeme se jakkoliv vyjadřovat, avšak s lítostí konstatujeme, že jedna z jeho stran se 
prostřednictvím SRPŠ pokusila do konfliktu vtáhnout rodiče dětí. Shromáždění se ostatně 
osobně účastnila i jedna z dotčených učitelek (…aniž by prostor k vyjádření dostala i ředitelka 
MŠ).  

 
Postup, který vedení SRPŠ zvolilo, považujeme za krajně nešťastný. Máme za to,  

že v důsledku poškodí především děti, které do MŠ navštěvují. Zároveň máme vážnou obavu, 
že prohlasované radikální výzvy k rušení pracovních poměrů pedagogům by vedly především  
k destabilizaci školky jako takové a nezbytně též ke zhoršení úrovně výuky. A toto si opravdu 
nepřejeme.  

 
Prosíme Vás, vážená paní starostko, abyste se jako pedagožka pokusila vahou svého 

úřadu vnést do sporu racionalitu a poměry ve školce tím zklidnila.  
   

S pozdravem,  
 

rodiče dětí, žáků navštěvujících MŠ Kroupova: 
Ing. Roman Bém, MUDr. Lenka Škrhová, MUDr. Jan Škrha, PhD., Anna Dominici, Nicky 
Dominici, Bc. Jitka Hamouzová, Tomáš Samek, Jana Novotná, Bc. Jana Vranová, Dis., Lukáš 
Martínek, Mgr. Iva Bílá, Mgr. Radek Bílý  
(e-mailová spojení na rodiče jsou uvedena v hlavičce tohoto mailu) 

 
 


