Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
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Příspěvek do 29. schůze Rady města Kuřimi konané dne 01.12.2021
Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za kalendářní rok 2021
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval:

Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Vedoucí odboru:
Důvodová zpráva:
Ředitelé školských příspěvkových organizací jsou zaměstnanci školské příspěvkové organizace, které
jsou zároveň statutárním orgánem. Nemohou si však sami určovat plat a jeho složky, ani přiznávat
odměny. Toto je v zákonné pravomoci rady města, která je na pracovní místo ředitele školy
jmenovala. Rada města Kuřimi udržuje praxi od roku 2005, že odměnu ředitelům školských
příspěvkových organizací bude přiznávat jednou ročně, a to koncem kalendářního roku.
Hodnocení je realizováno na základě zpráv o činnosti projednávaných ve školských radách a na
školské komisi RM. Odměna ředitelům škol by měla ocenit jejich aktivitu a práci nad rámec jejich
povinností. Kritériem by měla být hlavně práce manažerská, dále reprezentace školy, její propagace,
naplněnost školy a její kapacita, organizace a aktivní podíl na akcích pro děti a žáky nad rámec výuky,
včasné a bezproblémové plnění požadavků zřizovatele, rychlé a ochotné reagování na podněty ze
strany rodičů a zákonných zástupců dětí a žáků, personální politika, která vede ke zkvalitňování výuky
a provozu školy, údržba svěřeného majetku a jeho využívání nejenom školou, ale i veřejností, aj.
Odměna není nároková složka platu, ale má pro další práci motivační charakter. Odměna ředitelům
není vyplácena z rozpočtu města, ale z rozpočtu příspěvkové organizace nebo z jejího fondu odměn.
Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
ředitelce Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr.
Lence Novotné odměnu za rok 2021 ve výši dle zápisu.
Termín plnění: 31.12.2021
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Zodpovídá: Mgr. Hana Němcová - referent - školství
schvaluje
řediteli Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace
Mgr. Richardu Machovi odměnu za rok 2021 ve výši dle zápisu.
Termín plnění: 31.12.2021
Zodpovídá: Mgr. Hana Němcová - referent - školství
schvaluje
ředitelce Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace Mgr.
Bc. Haně Kočevové odměnu za rok 2021 ve výši dle zápisu.
Termín plnění: 31.12.2021
Zodpovídá: Mgr. Hana Němcová - referent - školství
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