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Vážená paní hejtmanko, 

obracíme se na Vás jménem České středoškolské unie, organizace zastupující středoškoláky napříč školami 
v celé České republice, s žádostí o Vaše angažování se do řešení současné situace na Masarykově 
obchodní akademii v Rakovníku. Česká středoškolská unie veřejně podpořila snahy studentů, kteří požadují 
odstoupení ředitelky školy Mgr. Radky Soukupové, MBA z funkce.  

V posledních dnech jsme byli v intenzivním kontaktu přímo se studenty, kteří se ve své kritice současné 
ředitelky odvolávají především na skutečnost, že během jejího působení opustilo školu 6 kvalitních 
pedagogů, ať už z vlastní vůle, nebo na základě výpovědi pro údajnou nadbytečnost. Studenti je popisují 
jako kantory, kteří svou práci dělali pečlivě, a hlavně s chutí. Kromě toho zmiňují také markantní propad v 
úrovni školy jako takové, který vnímají nejen současní studenti, ale i ti, kteří zde studium zvažují. Personální 
změny se ve škole podepisují na snížení kvality výuky a studenti mají obavy o úspěch u maturitních zkoušek 
stejně jako přijímacích zkoušek na vysoké školy. Na škole dle výpovědí studentů rovněž panuje nepříznivá 
atmosféra, která zde vznikla právě po příchodu a změnách provedených pí. ředitelkou Soukupovou. V 
současné době tak škola nedisponuje ani podnětným prostředím pro studium. Všechny tyto faktory mohou 
mít na vzdělání současných žáků výrazně negativní dopad. 

Ačkoliv je z pohledu žáků i tamních učitelů situace tak vážná, že uspořádali veřejnou demonstraci a sesbírali 
přes 500 podpisů pod svou petici (jejíž znění je k nahlédnutí na jimi zřízených stránkách http://
www.odstupte.cz/), nepodnikl zatím kraj jakožto zřizovatel školy v této věci žádné kroky, což považujeme za 
alarmující. V našich očích tím zřizovatel dává najevo malou míru respektu vůči studentům, kteří se rozhodli 
situaci aktivně řešit, a vyjadřuje tím i malý zájem o kvalitu vzdělávání v kraji. Proto se obracíme na Vás a 
žádáme Vás o aktivní přispění k vyřešení situace.  

Rovněž upozorňujeme na potenciálně politizovaný proces jmenování ředitelky do funkce. Mgr. Radka 
Soukupová, MBA na ředitelský post nastoupila v roce 2015 na základě svého jmenování krajem, a to i 
přesto, že se v konkurzním řízení umístila až na druhém místě. Vítězem konkurzního řízení se tehdy stal p. 
Emanuel Vambera, který na škole dlouhá léta učil a od roku 2003 působil i jako zástupce ředitele. Tehdejší 
hejtmanství, složené ze zástupců ČSSD a KSČM, se však ze své pravomoci rozhodlo post udělit pí. 
Soukupové. Své rozhodnutí bránili odkazem na kvalitu prezentovaných projektů a záměrů, kam školu 
směřovat. Již tehdy se však ozvaly kritické ohlasy upozorňující na fakt, že pí. Soukupová je členkou ČSSD a 
že je možné, že právě tato skutečnost byla při rozhodování zásadnější než opravdové kvality kandidátů v 
nejen v oblasti managementu, ale především v oblastech pedagogických zkušeností. 

Vážená paní hejtmanko, jakožto zástupci středoškoláků na Vás důrazně apelujeme, abyste v situaci na 
Masarykově obchodní akademii v Rakovníku zasáhla a podpořila studenty v jejich požadavcích. Jsou to 
koneckonců samotní žáci, kterých se nepříznivá situace na škole ve výsledku dotkne nejvíce, a je 
nepřijatelné, aby po tak významných protestech a konstruktivních výhradách vůči vedení školy zůstala 
situace v současném stavu. 

Děkujeme za vstřícné a racionální kroky, které jistě v kauze MOA Rakovník podniknete. 

S pozdravem 

               Lenka Štěpánová 
       předsedkyně České středoškolské unie 
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