
Reakce starosty Schreinera na články o jestřebské škole  

Reaguji na dva články, které vyšly v Českolipském deníku dne 24.4.2015 a týkaly se obce Jestřebí a 

naší školy. Není v zájmu obce Jestřebí rozpoutávat mediální přestřelku, ale ve vyjádření, které napsal 

pan redaktor Polák je mnoho nepravdivých a zkreslených informací, proto jsem se rozhodl reagovat. 

 Za komentář stojí již samotný nadpis „Jestřebí vs. Provodín“, a následný první odstavec, kde je 

uvedeno „Spory kvůli společné škole teď ostře rozdělily dvě sousední obce na Českolipsku, Jestřebí a 

Provodín“. Je jasné, že pan redaktor potřebuje bombastický nadpis a šokující informace, aby jeho 

článek zaujal. Naše obce však nejsou ostře rozděleny a jsem přesvědčen, že budou mezi sebou dále 

spolupracovat a doufám, že naše vztahy nepoškodí ani kontroverzní články pana redaktora. Pro 

informaci uvádím, že dne 30.4.2015 se v obci Jestřebí uskuteční pálení čarodějnic, na jehož přípravě 

spolupracují obce Jestřebí i Provodín. Na 30.5.2015 se plánuje dětský den v obci Provodín, který opět 

pořádají obě obce společně. 

 Dále je v článku uvedeno, že obec Jestřebí šikanuje ředitelku školy a učitelský sbor. Obec 

Jestřebí nikdy nezasahovala do práce učitelů a je s jejich prací spokojena. Hlasy nespokojenosti 

zaznívaly pouze v souvislosti s prací jednoho pana učitele, kvůli kterému už několik rodičů přehlásilo 

své děti z naší školy na školu jinou, dále pak v souvislosti s jednáním bývalé paní ředitelky. Ve vztahu 

k  bývalé paní ředitelce se tak obec nedopustila žádné šikany, pouze řešila stížnosti, které obdržela, a 

které nebyly rozhodně anonymní.  

 Články pojednávají především o nedostatečném financování školy ze strany obce Jestřebí, 

např. ve třetím odstavci se můžeme dočíst vyjádření starosty Provodína pana Štěrby: „… prostředky, 

které byly odeslány státem na účet obce Jestřebí jako zřizovatele školy, nebyly již dodány škole“. 

Uvádím konkrétní čísla z účetnictví obce za uplynulé 4 roky.  V letech 2011 až 2014 činil příspěvek, 

který obec obdržela od státu na činnost školy a školky 2.366.600,-Kč. V tomto období činil příspěvek 

obce Jestřebí na jejich provoz 3.161.950,- Kč. Investice obce Jestřebí do školy činily v tomto období 

dalších 3.522.871,- Kč, z toho 1.964.650,- Kč se obci podařilo získat formou dotace. I nepříliš zdatný 

počtář z těchto čísel zjistí, že tvrzení o tom, že obec okrádá školu, je naprosto nesmyslné. Pokud jde o 

finanční příspěvek, který posílala škole obec Provodín, neúčastnil jsem se nikdy jednání starosty obce 

Provodína a bývalé paní ředitelky. Výše příspěvku pro školu od obce Provodín tak závisela výhradně 

na jejich dohodě. 

 Dále se v článku můžeme dočíst „ Ve školské radě najednou chybí zástupci obce Provodín a 

většinu rady obsadili spřízněnci starosty Jestřebí Karla Schreinera“. Zde je třeba uvést, že z šesti členů 

školské rady jsou pouze dva jmenováni zřizovatelem (zastupitelstvem obce Jestřebí). Další dva si volí 

pedagogičtí pracovníci školy a dva zástupci jsou voleni rodiči žáků. Starosta obce tak svým jedním 

hlasem v devítičlenném zastupitelstvu může ovlivnit jmenování dvou členů školské rady. Jestliže i 

zástupci rodičů ve školské radě hlasovali pro odvolání bývalé paní ředitelky, měli k tomu 

pravděpodobně pádné důvody. 

 Naprosto zřejmá nepravda se objevuje v menším článku, kde pan redaktor tvrdí, že kontrola 

České školní inspekce (ČŠI) byla povolána starostou obce. Obec Jestřebí žádný podnět k provedení 

kontroly ČŠI nepodala. Pan redaktor by si měl ověřit informace na ČŠI dříve, než je napíše do novin. 

To, že kontrola neproběhla v březnu jak pan redaktor tvrdí, ale od 9.2 do 12.2.2015 není sice důležité, 

ale dokládá to jak přesné a ověřené informace jsou v článku použity. To, že ČŠI shledala práci učitelů 

jako kvalitní, obec velmi potěšilo. Skutečnost, že ČŠI uvedla jako slabou stránku školy časté personální 

změny také koresponduje s názorem zřizovatele. 

 Podobných nepravd a manipulací je bohužel v obou článcích mnoho. V naší obci nepanují 

intriky, jak se nám pan redaktor snaží namluvit. Občané mají právo vyslovit svůj názor, popř. stížnost, 



a zastupitelé se snaží tyto stížnosti řešit. Důrazně se ohrazuji proti výroku, že obec Jestřebí krade 

dětem peníze na školu. Pane redaktore Poláku, žádám Vás veřejně, abyste toto své tvrzení 

prokázal! 

Karel Schreiner 
starosta obce Jestřebí 
 


