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dne 14. ledna 2019 navštívil naši školu starosta města Orlové pan Mgr. roslav
Chlubna.
již delší dobu sledujeme vývoj politické situace v Orlové, předvolební
prohlášení zástupců jednotlivých politických stran, obsah mediální kampaně,
soUvisejÍcĹ deklarace týkajÍcÍ se budoucnosti naši školy a také zdroje, z nichž
jednotliví zástupci čerpají, případně v minulosti čerpali.

Na základě výše uvedených skutečností a prezentovaných představ pana
starosty Mgr. Miroslava Chlubny jsme se rozhodli vyjádřit niže formulované
postoje.

My níže podepsaní zaměstnanci školy:

· distancujeme se od snah tzv. Petičního výboru (Petice na záchranu ZUŠ
Orlová), který se dlouhodobě snaží nadřadit význam stávajÍcÍ školní
buáovy nad zájmy naši školy, vize Školy a zákonem formulované
hodnoty. jakož i nad potřeby žáků a nás zaměstnanců. Prohlašujeme
tímto, že zájmy Petičního výboru nejsou v soukdu se zájmý
a potřebami školy, kterou v rámci nám svěřených kompetencí,
odpovědností a napříč Úseky a uměleckými obory zastupujeme.

· stávajícI školní budovu považujeme za současné působiště školy se
všemi výhodami a nevýhodami. Nepovažujeme ji však za natolik
významnou součást školy, aby stála v cestě významnějším hodnotám,
které spatřujeme v oblasti výchovy a vzděláváni žáků se specifickými
potřebami, s potřebami žáků talentovaných a v cílené progresi školního
týmu.

· snahy o převod převod tzv. "zřizovatelské funkce" z Moravskoslezského
kraje - Rady kraje na město Odová považujeme za tendenci ohrožujÍcÍ
stabilitu naší školy a také za tendenci směřujkí školu od jejich
zákonných povinností a systémové funkce k dehonestaci základního
uměleckého vzdělávání směrem k volnočasovým aktivitám. Z vyjádření
pana starosty dále usuzujeme, že na samotný počin případného
převedení "zřizovatelské funkce", ale zejména na správu naší školy není
město Orlová připraveno.

(



· vnímáme současně neutěšený stav několika budov, které jsou v gesci
města Orlová a pozorujeme rovněž neutěšený stav celoměstských
projektů, které jsou dnes ve fázi rozpracovanosti.

· upozorňujeme zástupce našeho zřizovatele, že městu Orlová již
Moravskoslezský kraj převedl některé objekty/instituce a ty dodnes
nejsou rekonstruovány, naopak jejich funkce a Účel není dosud
koncepčně ukotven. znepokojilo by nás, pokud by byla naše ZUŠ
zařazena "na konec zástupu" současných nezvládnutých projektů
města Orlová.

· deklarujeme bezmezný zájem na zachováni "zřizovatelské
školy" v gesci Moravskoslezského kraje - Rady kraje, neboť
struktuře, jako příspěvková organizace Moravskoslezského
pocitujeme stabilitu, zkušenost, legislativnÍ a odbornou
a podporu při směřováni k progresi.
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· současně deklarujeme, že považujeme otázku budoucnosti naší školy
a otázku rozhodování ve všech záležitostech chodu školy v kontinuitě
jejího vývoje za "výhradní právo školy jako celku". Panem starostou
deklarovaná skutečnost, že se rozhodne o budoucnosti školy výhradně
na politické úrovni, bez našeho vědomí a vědomi zřizovatelského
odboru, odboru školství, mládeže a sportu považujeme za chybné,
účelové a tendenční. Naopak považujeme za vhodné řešit otázku
budoucnosti školy primárně s našim současným zřizovatelem, neboť'
další zainteresování se jeví býti V tomto procesu se zkušeností
dosavadního prŮběhu a vývoje situace jako nekompetentní.

· vyjadřujeme plnou podporu současnému řediteli školy MgA. Andreji
Vyoralovi, ArtD. jehož snahy, postoje a kompetence při vedení
a směřování školy považujeme za srozumitelné, odborné, tvůrčí
a podporujkI rozvoj Školy jako celku. Jsme připraveni jej podpořit jak
ve věcech týkajících se jednotlivých odborností, tak v záležitostech
týkajIcIch se stability a budoucnosti naší organizace, vC. zachování
stávajÍcÍ "zřizovatelské funkce".

Děkujeme vám za čas, věnovaný našemu vyjádřeni i řešení aktuá|nÍ situace
a věříme s vědomím osvědčené spolupráce naší školy a jejího stávajÍcÍho
zřizovatele, že uděláte všechny možné kroky i rozhodnutí s cílevědomým
odpovědným záměrem, který škole přinese do budoucna stabilitu a komfort,
potřebný k jejímu rozvoji.

Toto vyjádřeni současně adresujeme také panu starostovi Mgr. Miroslavu
Chlubnovi.

S úctou níže podepsaní zaměstnanci školy
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