Vyjádření starostky obce k situaci v MŠ a ZŠ Tatce
Vážení spoluobčané, vážení rodiče,

v uplynulých dnech došlo v naší mateřské škole k obvinění ze znásilnění.
Jako starostka obce a zástupce zřizovatele, kterým je obec Tatce, vydávám toto oficiální
vyjádření.
S ohledem na ochranu osobních údajů nebudu uvádět žádná konkrétní jména dětí ani dalších
osob.
Striktně se budu držet faktů a rázně odmítám jakékoli spekulace a pomluvy.

FAKTA
1) Dne 7.11.2018 se konala schůzka zaměstnanců ZŠ a MŠ ohledně organizačních a
personálních záležitostí školky.
2) Dne 9.11.2018 bylo ze strany učitelky mateřské školy vzneseno obvinění, že během
uvedené schůzky došlo ve školce ke znásilnění u dětí ve věku 4 let.
3) Ředitelka ZŠ a MŠ kontaktovala rodiče obou zainteresovaných dětí a proběhla lékařská
prohlídka dívky, která měla být údajně znásilněna
4) Lékařská prohlídka znásilnění nepotvrdila
5) Proběhla schůzka vedení školy s učitelkou, která obvinění vznesla a také s rodiči obou dětí,
kterých se incident měl týkat a z této schůzky byl učiněn zápis.
6) Po důkladném zvážení celé situace byla záležitost oznámena na OSPOD (Orgán sociálně
právní ochrany dětí), který bude dále celou záležitost prošetřovat. Učitelka mateřské školy
v současné době svoji práci nevykonává.
Tolik fakta.

Dále přidávám moje osobní vyjádření k celé kauze.
Pro lidi zasvěcené do situace ve školce je takové obvinění naprosto nepřijatelné a je zřejmé,
co k němu vedlo. Pro nezasvěcené je situace jiná. Pro rodiče dětí, které školku navštěvují, je
navíc zabarvená strachem o děti. Takový přístup je pro mne pochopitelný především u rodičů,
jejichž děti dochází do školky krátce.
To mě také přivádí k uvědomění, že v současné chvíli nejsme schopni, ani já ani vedení školy
ani kdokoli jiný, přesvědčováním a vysvětlováním vrátit nabouranou důvěru. S obrovskou
lítostí vyzývám rodiče, kteří důvěru v naše školní zařízení ztratili, aby zodpovědně zvážili
setrvání svých dětí ve školce. Spolupráce školy a rodičů musí být postavena na základech
důvěry, a to na obou stranách.
Rozhodně odmítám jakékoli konspirační teorie a pomluvy, které celou situace ještě více
vyhrocují a přibližují ji k honu na čarodějnice.

Jsem připravena setkat se s kýmkoli, kdo má pochybnosti a odpovědět na jakoukoli otázku
ohledně školky a školy, samozřejmě s ohledem na zmíněnou ochranu osobních údajů.
Zároveň jsem připravena bojovat s každým, kdo šíří pomluvy a vymýšlí historky o fungování
školky a dokonce i o sexuálních praktikách rodičů dětí. Bojovat hodlám podáním žalob pro
pomluvu a ničení dobrého jména školky a školy.
Chci touto cestou upozornit na skutečnost, že každá osoba, která je přesvědčena, že má
důkazy pro potvrzení uvedeného činu, měla povinnost toto ihned oznámit Policii ČR.

Jeden anglický novinář a spisovatel kdysi řekl: „Lidé jsou velmi skeptičtí – nevěří ničemu
s výjimkou pomluv“.
Bohužel, měl pravdu. Pomluva je mocným nástrojem, který může zničit dlouhá léta budované
jméno, shodit na samé dno léta práce skupiny lidí a dokonce psychicky zničit člověka.
Každý z nás má moc se rozhodnout. Buď může pomluvy vymýšlet, šířit a přiživovat nebo
situaci řešit s rozvahou, komunikací, otázkami a vytvořit si vlastní obraz o celé situaci
podložený fakty. Držme se jich, prosím. Komunikujme spolu ve vší slušnosti a sledujme vývoj
celé situace. Nejde o nic menšího než o naše děti. O to, aby se jich celá situace dotkla co
nejméně. Zároveň jim svým přístupem můžeme ukázat, že v životě se dějí nejrůznější věci.
Jde o to, jakým způsobem k nim přistupujeme a jak je řešíme.
V tuto chvíli stojím za postupem vedení ZŠ a MŠ Tatce a vyjadřuji podporu všem
zaměstnancům a chápajícím rodičům, pro které je celá situace z lidského hlediska velice
citlivá.
O dalším vývoji situace vás budu informovat. V případě jakýchkoli otázek neváhejte
kontaktovat mne nebo ředitelku školy.
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