
Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace 

 
V Jablonci nad Nisou dne 4. 12. 2019 

 
Vysvětlení k odvolání ředitelského volna 
 
 
Vážení rodiče, 
 
rád bych Vám vysvětlil, proč jsem vyhlásil a poté zase odvolal ředitelské volno. 
V pondělí 18. listopadu odpoledne bylo do školy dodáno oznámení o plánovaném přerušení dodávky 
elektřiny (obrázek). 

 
V úterý 19. listopadu jsem promýšlel situaci (a též ji konzultoval s dalšími řediteli jabloneckých základních 
škol). Utvrdil jsem se v přesvědčení, že provoz školy v zimních měsících nelze zajistit bez elektřiny. Ve středu 
20. listopadu jsem oznámil vyhlášení ředitelského volna na pedagogické radě. 
 
V úterý 26. listopadu jsme zahájili informování rodičů prostřednictvím elektronické ŽK, výlepu na dveřích 
školy a vyvěšením na webu školy. Třídní učitelé dostali za úkol vlepit žákům informaci do ŽK. Případným 
dovysvětlením během konzultačního odpoledne jsme chtěli poskytnout rodičům veškeré informace. 
 
  



Velkým překvapením pro mě byl text (obrázek), který nám ve čtvrtek 28. listopadu ráno donesl do školy 
neznámý člověk. Ten hned bez dalších informací odešel. 

 
... bez hlavičky ... bez vysvětlení ... bez možnosti kontaktování ...bez podpisu ... 

 
Tímto přístupem jsem byl velmi rozčilen. Naštěstí mi vzápětí volala úřednice Magistrátu, která měla schůzku 
s energetiky u hlavního elektrorozvaděče. Šel jsem tam a technikům ostře vytkl jejich přístup a způsob 
oznámení. Přijmu oznámení o odstávce (byť mě v hloubi duše mrzí, že se mnou není komunikován termín), 
přijmu oznámení o zrušení odstávky, ale nepřijmu způsob oznámení. Ze své funkce se snažím prosazovat 
otevřenou komunikaci a toto byl výsměch. Od techniků jsem získal kontakt na jejich nadřízeného. Toho jsem 
zkontaktoval a požádal o oficiální potvrzení zrušení odstávky. 
 
V pátek 29. listopadu mi zrušení odstávky bylo potvrzeno a následně jsem ředitelské volno odvolal. 
Rozhodl jsem se oba „dokumenty“ od ČEZ Distribuce, a. s. uvést se svým komentářem, abych Vám, rodičům, 
dal nahlédnout do pozadí svého rozhodování. 
 
Pomyslnou korunu mého rozčilení nasadil e-mail od pracovníka ČEZ Distribuce, a. s. (zaslaný v pondělí 
2. prosince), kde je uvedeno: 
“Ve vypjaté situaci jednání s panem ředitelem jsme si neuvědomili, že navrhované technické řešení splňuje 
podmínky přeložení zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s. Avšak, přeložku hradí v plné výši ten, kdo ji vyvolá. 
Navíc, se jedná o zatížení pozemku novým břemenem a stavba by vyžadovala legislativní povolení včetně 
PD.” 
Chápu to tak, že byla škole nahlášena odstávka, přestože by v daném termínu pravděpodobně nebylo možné 
plánovaný zásah v elektrorozvaděči provést. Závěrem dodávám, že škola zásah v elektrorozvaděči 
neiniciovala. 
 
Děkuji Vám za pochopení ohlášeného a následně odvolaného ředitelského volna. 
 
 
 
Mgr. Karel Opočenský 
ředitel 


