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Vážený pane starosto,
na základě Vašeho požadavku zasílám upřesnění k zápisům ze dne 13.11.2019 s vedoucí ŠJ
pí XXX a kuchařkou pí XXX (druhá kuchařka, pí XXX, je od 20.11.2019 v pracovní
neschopnosti, kontrola u lékaře 6.12.2019 – opakovaný pohovor s ní provedu po ukončení
její pracovní neschopnosti) a zápis z jednání s Mgr. XXX, třídní učitelkou 3.A třídy. Obě
pracovnice ŠJ trvají na svém původním stanovisku, na jehož základě jsem napsal
„Prohlášení vedení ZŠ Uherský Ostroh“.
Co se týká prokázání mého stanoviska zveřejněného na webových stránkách školy – v tomto
stanovisku není dle právníka z mé strany nic k prokazování. Na základě mého zjišťování
a znalosti prostředí stále zastávám názor, že incident neproběhl, pí K si vše vymyslela,
čímž poškodila dobré jméno školy. Případ předalo vedení školy právníkovi ke stanovení
dalšího postupu. Dokazování, že incident proběhl, je na straně pí K či jiných osob.
V našem právním státě totiž platí presumpce neviny.
PS:
Dne 19.11.2019 proběhla na naší škole nenahlášená kontrola Krajské hygienické stanice
Zlínského kraje a dne 26.11.2019 nenahlášená kontrola Krajské veterinární správy pro
Zlínský kraj. Písemné zprávy z obou kontrol budou škole dle zákona zaslány vždy do 30 dní
od provedení kontroly, kopie předložím zřizovateli. Dle předběžného ústního sdělení z obou
institucí vyplývá, že škola dodržuje veškeré předpisy týkající se stravování a manipulace
s potravinami a budou jí jen doporučena některá opatření, škola byla pochválena. Pracovnice
KHS se na stranu školy postavila i ve Velkých zprávách na televizní stanici PRIMA v 18.55
hodin dne 21.11.2019.
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