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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
číslo jednací: KUJCK 138515/2017
spisový znak: KHEJ 135216/2017/kakr/3

datum: 27.11.2017

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Dne 15.11.2017 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 15.11.2017, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
Rád bych získal informaci o celkovém počtu vychovatelek/vychovatelů zaměstnaných ve Vašem kraji na prvním stupni
základních škol a jejich zařazení do platových tříd. Prosím o vyplnění požadované informace do níže uvedené tabulky.
Platová třída
Platová třída 8
Platová třída 9
Platová třída 10
Celkem

Počty vychovatelů/ek

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve výkazech P1c-01 ani v jiných sběrných výkazech práce a mezd tyto údaje
o zařazení vychovatelek nezjišťuje. Zařazení do tříd je sledováno pouze u kategorie pedagogických pracovníků. Jihočeský kraj,
odbor školství, mládeže a tělovýchovy požadované údaje tedy nemá k dispozici a samostatně tyto údaje nesbírá. Získat tyto
údaje je možné přímo na školách a školských zařízeních, které mají právní subjektivitu a jsou povinnými subjekty podle zákona
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Seznam škol je uveden s kontaktními údaji na internetových stránkách kraje na adrese:
http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=175&par[lang]=CS&par[action]=form.
S pozdravem

Ing. Milan Nebesář v. r.
vedoucí odboru kancelář hejtmanky
Krajský úřad Jihočeského kraje
- podepsáno elektronicky -

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 004
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, ID DS: kdib3rr, www.kraj-jihocesky.cz
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Křížová Kamila
FW: GINIS - Spisová služba (KHEJ) - Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona
č. 106/1999 Sb.

Předmět:

Vážený pane,
na základě Vaší opakované žádosti o informace sestavil Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu
Jihočeského kraje tabulku s přepočtenými pracovními úvazky v pozici vychovatele, dle zařazení do platových tříd. Snad
budou pro Vás tyto informace dostačující.
Platová třída

8
9
10
Celkem

Počty vychovatelů/ek
počet přepočtených
úvazů
52,518
497,459
24,174
574,151

S pozdravem
Bc. Kamila Křížová
Úsek vedoucího odboru
Kancelář hejtmanky
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
ID DS: kdib3rr
krizovak@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 225
fax.: 386 350 039

Předmět: RE: GINIS - Spisová služba (KHEJ) - Odpověď na žádost o poskytnutí
informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Dobrý den,
dovoluji si Vás oslovit napřímo. Vrátil jste mi žádost dle zákona 106 o
počtu vychovatelek se zařazením do platových tříd, s tím, že sledujete pouze
platové třídy pro pedagogické pracovníky. Tedy se odvolávám na zákon o
pedagogických pracovních, konkrétně §2 odst. 1 a 2, který o vychovatelkách
ve školních družinách hovoří jako o pedagogických pracovnících. A pro Vaši
informaci, prozatím všechny kraje mi vyhověly a data zaslaly. Evidence
platových tříd jim nedělala žádný problém.
Děkuji za reakci a přeji pěkný den.
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