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Vážení čtenáři kopřivnických novin,  

po seriálu článků p. Telaříka s polovičatými informacemi a scestnými závěry o budově č. 117, chci 

reagovat a uvést věci na pravou míru.  

Předně. Pro každé město i Kopřivnici je výhodné mít základní školu, kterou samo nezřizuje. Jen na 

provoz každé ze čtyř velkých základních škol vydalo město podle rozpočtu v roce 2012 v průměru 4,4 

milionu Kč (hlavně energie). Na provoz ZŠ sv. Zdislavy 0,- Kč!!! Provoz za tyto kopřivnické žáky hradí 

ZŠ sv. Zdislavy ze státní dotace. Jsme menší škola, a tak tato částka činí ročně 1,5 – 2 mil. Kč. Kolik 

město takto „ušetřilo“ za 20 let, které letos slavíme, si spočítá čtenář sám.  

S investičními prostředky je to podobné. Do oprav základních škol, školních jídelen a hřišť investovalo 

město v posledních letech desítky milionů korun. A to je moc dobře. Z tohoto pohledu nemáme na 

růžích ustláno. Naopak, v pomyslné frontě žadatelů o peníze stojíme často až na konci. Nereptám, jen 

chci zdůraznit, že nejsme ti, na které město doplácí. Žáci a rodiče jsou občany Kopřivnice a daňoví 

poplatníci a zaslouží si srovnatelné podmínky. I proto si myslím, že je zcela v pořádku, že město 

investovalo v posledních dvou letech do budovy č. 117 finance na opravu střechy a kanalizace, které 

již byly v havarijním stavu.  

Chtít po škole, aby platila komerční nájem, je i z výše uvedených důvodů nesmysl. Komerční nájem 

platí subjekty, jejichž cílem je zisk. Cílem každé školy je služba občanům. Nulový nebo symbolický 

nájem je v souladu se zákony. Kdyby šlo p. Telaříkovi o spravedlnost, jistě by zjistil, že je v Kopřivnici 

více škol, které sídlí v budovách města za podobných podmínek jako škola naše. Ale zjevně o žádný 

spravedlivý přístup ke všem školám a školským zařízením nejde. Pro dokreslení situace - na provoz 

školy bude v horizontu cca pěti let škole dávat dotace každý rok místo státu zřizovatel, tedy 

biskupství ostravsko-opavské. Věřím, že tady církev „dokáže čistotu svých úmyslů,“ jak píše p. Telařík.  

Za necelých 15 let, co sídlíme na Štefánikově ulici, jsme vynaložili spoustu úsilí do úprav hlavně 

vnitřních prostor školy, a to z velké části i ze svých prostředků. Převážně úsilím pracovníků školy je 

provedena rekonstrukce elektroinstalace ve větší části pronajímaných prostor, instalovány rozvody 

počítačové sítě, instalovány rozvody multimediálních učeben, vybavena výdejna stravy, průběžně 

jsou opravovány podlahy v učebnách a kabinetech, ale taky vznikla v přízemních prostorách 

tělocvična – herna, kterou využívá škola, školka, sportovní oddíly a další veřejnost. Jen ten, kdo školu 

navštíví, dovede ocenit tuto práci. A nyní tohle všechno máme opustit a přestěhovat se do ZŠ 

Náměstí a dalších 15 let nesmyslně investovat. Copak to není mrhání prostředky a energií lidí? A 

využití „staré průmyslovky“? Žádné! P. Telařík navrhuje to vše rozbořit a „hledat“ nájemce.  

V poslední době znepokojuje p. Telařík svými výpady učitelskou a rodičovskou veřejnost nejen na naší 

škole. A tak bych chtěl závěrem popřát zvláště pedagogům v nastávajícím roce 2013 dobré zdraví, 

pevné nervy, dostatek optimismu a hlavně klid k práci.  

Ing. Pavel Janek,  

ředitel ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice 

 


