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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
číslo jednací: KUJCK 75239/2018
spisový znak: KHEJ 68003/2018/kakr/7

datum: 05.06.2018

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 21.05.2018 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 21.05.2018, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
1) o jakých (ve smyslu konkrétní částky) odměnách rozhodla rada kraje v době od 1. ledna 2017 do dne podání této žádosti pro
ředitele těchto škol:
a) Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788,
b) Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860,
c) Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II, 392 11 Soběslav,
2) jaké byly důvody rozhodnutí o odměně pro ředitele školy
a) Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788,
b) Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860,
c) Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II, 392 11 Soběslav,
v období od 1. ledna 2017 do dne podání této žádosti.
3) dokumenty, z nichž bylo při rozhodování o odměně vycházeno, a to ve vztahu k řediteli školy
a) Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788,
b) Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860,
c) Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II, 392 11 Soběslav,
pro období od 1. ledna 2017 do dne podání této žádosti.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
ad 1)
v tomto bodě jsme Vaší žádosti z části vyhověli a zasíláme Vám výši odměn ředitelů škol Gymnázium Pierra de Coubertina
v Táboře a Gymnázia Soběslav v období od 01.01.2017 do 21.05.2018, o kterých rozhodla Rada Jihočeského kraje svým
usnesením č. 696/2017/RK-18 ze dne 15.6.2017 a č. 1279/2017/RK-28 ze dne 16.11.2017. Ředitelé těchto škol vyjádřili
souhlas s poskytnutím Vámi požadované informace. Jednotlivé částky naleznete v příloze č. 1 tohoto sdělení.
Paní ředitelka Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy v Táboře souhlas s poskytnutím výše odměn neudělila a z toho
důvodu bylo na tuto část žádosti o informace vydáno samostatné rozhodnutí o odmítnutí části žádosti čj. KUJCK 75017/2018.
ad 2 a 3)
Odměny jsou stanovovány na základě Směrnice č. SM/5/RK „Zásady hodnocení ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných
Jihočeským krajem v návaznosti na odměňování“, změny č. 9, upravující v článku 7 podmínky pro poskytování odměn ředitelům
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škol, kteří podstatným způsobem přispěli k úspěšnému splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu, lze
poskytnout odměnu v souladu s § 134 zákoníku práce, zejména za:
a) přípravu a organizaci akcí mimořádného významu a charakteru (výročí škol, organizace soutěží, přehlídek a olympiád,
úspěchy žáků v soutěžích, prezentace školy na veřejnosti nad rámec poskytování vzdělávání, řešení mimořádných událostí),
b) osobní podíl ředitele školy na zapojení do projektů včetně řízení a administrace projektů a jejich bezchybné realizace,
c) osobní podíl ředitele školy na spolupráci se zřizovatelem v rámci racionalizačních záměrů,
d) osobní podíl ředitele školy na spolupráci se zřizovatelem při realizaci cílů, doporučení a záměrů, které zřizovatel veřejně
deklaruje jako mimořádný úkol (např. realizace přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních
školách a jiné),
e) realizaci investičních záměrů (zajištění rekonstrukce a výstavby), zkvalitňování materiálně technického vybavení,
f) získání většího objemu finančních prostředků do rozpočtu školy nebo školského zařízení nebo dosažení prokazatelné úspory
nákladů trvalého charakteru,
g) dosažení zlepšených výsledků školy při státních maturitních zkouškách,
h) úroveň komunikace ředitele školy (kvalita plněných mimořádných úkolů a dodržování termínů),
ch) prokázání mimořádných manažerských schopností a dovedností ředitele školy,
Celé znění směrnice č. SM/5/RK Zásady hodnocení a odměňování ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským
krajem Vám zasíláme v příloze č. 2 tohoto sdělení.
S pozdravem

Ing. Zdeňka Pandulová
pověřená vedoucí odboru
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