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Rozhovor s paní ředitelkou           

Mgr. Vladimírou Strolenou 

 

Připravili jsme si pro paní ředitelku pár otázek, které by zajímaly 

nejen nás z novinářského kroužku, ale také ostatní žáky školy. 

 

1. Jaké je to být ředitelkou obrnické základní školy? Jak se v této 

funkci cítíte? 

Jsem v této funkci teprve od 1.ledan 2015. No, docela je to 

zajímavé a docela i těžké. Hodně rozhodování musí člověk činit a 

hodně úkolů plnit. A hlavně ta práce s dospělými. Jako docela mi bylo dobře, když jsem učila, 

bylo to takové jednodušší, prostě s tím nastoupaly úkoly. 

2. Chtěla jste (toužila jste) se stát vedoucím pracovníkem? Byl to váš sen, dejme už od mládí? 

 Ne, ne, vůbec ne. Když jsem byla malá, tak jsem chtěla být veterinářkou, protože jsem měla 

ráda zvířata, hlavně kočky, psy a koně. No a potom jsem si to rozmyslela a šla jsem na 

pedagogickou školu. Ale v životě by mě nenapadlo, že bych mohla být zástupce ředitele natož 

ředitelka. 

3. Naplnila tato funkce Vaše představy či očekávání? Nebo naopak, co Vás mile nebo nemile 

překvapilo? 

Připravovala jsem se na tu funkci tak, že jsem studovala studium pro vedoucí pracovníky. Tak 

tam jsem zjístila, jaká to má úskalí. Mně spíše vadí taková ta administrativa, kopírování. A také 

musím sledovat zákony, prostě aby všechno bylo v souladu, aby bylo všechno správně. Za 

všechno zodpovídám. Je to taková velká zodpovědnost.  

4. Jak funkci zvládáte? Například časově. Od kolika do kolika musíte být ve škole ve své 

kanceláři? 

Časově je to velmi náročné. Když jsem začala vlastně od ledna, tak prvním úskalím bylo to, že 

jsem celé prázdniny trávila vlastně tady, to jsme chystali projekt Anglie/Skotsko. Ale i tak zabere 

mi to hodně času. Chodím do práce ráno v 6 hodin a když jdu někdy v 16 hodin domů (pracovat 

mám tady do půl třetí), tak je to brzy, někdy jsem tu i do 18 hodin. Je to časově velice náročné. 
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5. Jaké problémy nejčastěji řešíte? 

Teď musím vlastně řešit problémy nejen výchovně vzdělávací práce, ale také například spojenost 

se školní jídelnou nebo se školní družinou. Co se týče hospodaření s financemi tak, nákup 

pomůcek, různé služby, opravy a další podobné věci. 

6. A co papírování? Určitě i toho je spousta. Nehromadí se Vám papíry na stole? 

To se můžete podívat (smích). Někdy jsem úplně přímo zavalená papíry, protože ještě do toho 

učím, takže si musím dělat přípravy a opravovat sešity. No tak papírování tady je opravdu hodně.  

7. Jak se Vám pracuje se zaměstnanci školy a s žáky? 

S žáky se mi pracuje velmi dobře, samozřejmě když jsou žáci hodní. Já vždycky používám 

přísloví: "Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozívá", když jsou hodní, tak já taky. A se zaměstnanci 

už je to jako normální. Dospělí ví, co mají dělat a plní si své úkoly, takže jsem spokojená. 

8. Už jste měla nějaké zlobidlo přímo v ředitelně? Nemusíte uvádět jméno, jen třeba čeho se jeho 

či její prohřešek týkal? 

Měla jsem tady několik zlobidel a prohřešky se týkaly většinou, že se k sobě děti nechovají hezky 

a že si ubližují nebo ničí školní majetek. Což mě mrzí nejvíce, protože vlastně potom musíme 

dávat hodně peněz momentálně za opravy dveří a pokud chytneme viníka, tak to samozřejmě 

zaplatí, ale kolikrát se nechytí, tak to musíme zaplatit my ze školní pokladny. 

9. Jsou nějaké výrazné změny, které máte v úmyslu provést/zavést ještě v letošním školním roce? 

Co byste chtěla na škole či ve škole změnit? 

 Teď jsme narazili na takový problém, že bychom chtěli vyřešit obě dvě počítačové učebny, 

protože je budeme muset zřejmě obnovit, máme už staré operační systémy a potom zase v létě 

vymalovat první patro. Určitě chystáme i další změny, teď si ale nemohu vzpomenout. 

10. Co říkáte na úspěch Radka Gärtnera v soutěži Logik? 

Úplně jsem z toho byla dojatá a byla jsem zároveň pyšná, že mě pozvali jako zástupce školy na 

magistrát do Mostu a taky na gymnasium, takže jsem se tam díky jeho zásluze dostala a setkala 

se zástupci české obchodní komory, bylo to prostě takové krásné. Gratuluji mu, je moc šikovný. 

11. A ke konci otázka, která zajímá velkou většinu žáků druhého stupně: Máte už nějakou 

náhradu za paní učitelku Gregorovou? Můžete nám prozradit více? 

Musím říct, že to není vůbec lehké, někoho takhle sehnat, protože se vlastně  jedná o druhé 

pololetí školního roku, protože pak paní učitelka nastoupí, takže na takovou krátkou dobu nikoho 

sehnat nejde, ale sehnali jsme jednu paní učitelku, která tady kdysi dávno učila, už je tedy v 

důchodu, ale nebudu říkat zatím jméno, protože se zatím stále může cokoliv změnit. 
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12. Na závěr bychom se chtěli zeptat, jak relaxujete, jaké jsou Vaše koníčky, u čeho si nejlépe 

odpočinete? 

Já si nejlépe odpočinu ve své chaloupce, tam zahradničím, chodím na procházky. Pak taky 

hrajeme v takové naší rodinné country kapele, takže tam si odpočineme. 

Děkujeme Vám za Váš drahocenný čas, který jste nám poskytla a přejeme Vám pevné nervy a 

nepříliš starostí s žáky.  

Přeji vám velmi úspěchů ve vaši práci i vašem kroužku. 

 

 

 


