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.
16. schůze rady města dne: 18.08.2020
Bod pořadu jednání: 28
Platové postupy ředitelů základních a mateřských škol
Stručný obsah: Podle započitatelné praxe vzniká ve II. pololetí roku 2020 nárok na postup do
vyššího platového stupně ředitelce ZŠ, Liberec, Česká 354, p. o., řediteli ZŠ, Liberec, Kaplického
384, p. o., ředitelce ZŠ, Liberec, Na Výběžku 118, p. o., ředitelce ZŠ, Liberec, nám. Míru 212/2, p.
o., ředitelce MŠ "Hvězdička", Liberec, Gagarinova 788/9, p. o., ředitelce MŠ "Srdíčko", Liberec,
Oldřichova 836/5, p. o. a ředitelce MŠ "Pod Ještědem", Liberec, U Školky 67, p. o.

MML, Odbor školství a sociálních věcí
Důvod předložení: zákonný nárok na postup do vyššího platového stupně
Zpracoval:

Horáková Lucie, Ing. et. Bc. - specialista oddělení školství

Projednáno s:

PhDr. Ivanem Langrem Ph.D., 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 a jeho složky těmto ředitelům škol:








ředitelce ZŠ, Liberec, Česká 354, p. o. a to od prosince 2020, dle přílohy
řediteli ZŠ, Liberec, Kaplického 384, p. o. a to od listopadu 2020, dle přílohy
ředitelce ZŠ, Liberec, Na Výběžku 118, p. o. a to od srpna 2020, dle přílohy
ředitelce ZŠ, Liberec, nám. Míru 212/2, p. o. a to od září 2020, dle přílohy
ředitelce MŠ "Hvězdička", Liberec, Gagarinova 788/9, p. o. a to od září 2020 dle přílohy
ředitelce MŠ "Srdíčko", Liberec, Oldřichova 836/5, p. o. a to od září 2020
ředitelce MŠ "Pod Ještědem", Liberec, U Školky 67, p. o. a to od září 2020 dle přílohy

ukládá
informovat o rozhodnutí rady města ředitele dotčených mateřských a základních škol
P: Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí
T: 31.08.2020
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Důvodová zpráva
Podle započitatelné praxe vzniká ve II. pololetí roku 2020 nárok na postup do vyššího platového stupně:








ředitelce ZŠ, Liberec, Česká 354, p. o.
řediteli ZŠ, Liberec, Kaplického 384, p. o.
ředitelce ZŠ, Liberec, Na Výběžku 118, p. o.
ředitelce ZŠ, Liberec, nám. Míru 212/2, p. o.
ředitelce MŠ "Hvězdička", Liberec, Gagarinova 788/9, p. o.
ředitelce MŠ "Srdíčko", Liberec, Oldřichova 836/5, p. o.
ředitelce MŠ "Pod Ještědem", Liberec, U Školky 67, p. o.

Platové postupy, které dle započitatelné praxe vznikly ředitelům v 1. pololetí roku 2020, byly schváleny
usnesením RM č.328/2020 ze dne 7.4.2020.
Platový postup je stanoven v souladu s ustanovením § 123 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 4 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Finanční prostředky na platy zaměstnanců škol a školských zařízení jsou poskytovány ze státního
rozpočtu prostřednictvím dotace přímých nákladů na vzdělávání. Tuto dotaci poskytuje Krajský úřad
Libereckého kraje.
Ke změně platu uvedených ředitelů základních a mateřských škol dochází ze zákonného důvodu, proto
jej odbor školství a sociálních věcí doporučuje schválit.
Příloha je neveřejná z důvodu ochrany osobních údajů.

Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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