STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

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.
18. schůze rady města dne: 15.10.2019
Bod pořadu jednání: 28
Návrh platu ředitelky ZŠ Česká
Stručný obsah: Předkládáme návrh platu ředitelky ZŠ Česká a to v souvislosti se změnou
podmínek, které mají vliv na určení výše platu.

MML, Odbor školství a sociálních věcí
Důvod předložení: změna podmínek pro stanovení platu
Zpracoval:

Špringlová Martina, Mgr. - specialista oddělení školství

Projednáno s:

PhDr. Mgr. Ivanem Langrem, náměstkem primátora

Předkládá:

Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
plat ředitelce Základní školy, Liberec, Česká 354, p. o., s účinností od 1. listopadu 2019, dle
přílohy
ukládá
informovat o rozhodnutí rady města ředitelku dotčené školy
P: Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí
T: 31.10.2019
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Důvodová zpráva
Předkládáme ke schválení plat ředitelky ZŠ, Liberec, Česká 354, p. o. Ředitelka byla jmenována do
funkce od 1. srpna 2019, aktuálně pobírá plat bez osobního ohodnocení.
Po vyhodnocení rozsahu a kvality vykonávané práce navrhujeme přiznat ředitelce osobní ohodnocení, a
to od listopadu 2019. Jeho výše je uvedena v příloze k materiálu. (dle čl. IV bodu 9 „Pravidel“)
Právní rámec:
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších předpisů.
 Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů.
 Metodický pokyn MŠMT k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků
škol a školských zařízení a jejich zařazování.
 Pravidla pro stanovení platů ředitelů školských příspěvkových organizací zřizovaných
SML („Pravidla“), schválená usnesením RM dne 23. 8. 2016.

Finanční prostředky na platy zaměstnanců škol a školských zařízení jsou poskytovány ze státního
rozpočtu prostřednictvím dotace přímých nákladů na vzdělávání, kterou poskytuje Krajský úřad
Libereckého kraje.
Odbor školství a sociálních věcí doporučuje předložený materiál schválit.
Příloha je neveřejná z důvodu ochrany osobních údajů.

Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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