RM_12_S3
MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ
Datum projednání v PV
Datum projednání v RM
Datum projednání v ZM
Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Odbor
Zpracoval
Mgr. Dušan Rejl
sociálních věcí,
15.06.2020
školství a
Předkládá Mgr. Tomáš Hendrych
zdravotnictví
Odměny pro ředitele ZŠ, ZUŠ, MŠ a SVČ
Porada vedení
dopor uč uj e
01.01
radě města přijmout níže uvedená usnesení.
Rada města Trutnova
st anov uje
01.01
obecný rámec pro přiznání odměn ředitelům vybraných příspěvkových
organizací města Trutnova, tj. 7 základních škol, 1 základní umělecké
školy, 1 mateřské školy a 1 střediska volného času na rok 2020 dle
předloženého návrhu,
schv aluje
02.01
v souladu s obecným rámcem výši odměn uvedeným ředitelům dle
předloženého návrhu.
08.06.2020

Důvodová zpráva:
Viz níže.

Datum: 09.06.2020

Podpis vedoucího odboru:

Mgr. Dušan Rejl v. r.

Obecný rámec pro přiznání odměn - návrh:
 RM stanoví na rok 2020 cílovou částku pro přiznání odměn ředitelům ZŠ, ZUŠ, MŠ a SVČ.
 Pro rok 2020 je navrhována jednotná cílová částka ve výši 100.000 Kč.
 V letech 2006 až 2013 činila cílová částka 60.000 Kč. S ohledem na stabilizaci rozpočtů přímých výdajů
jednotlivých subjektů, tzn. prostředků ze státního rozpočtu, byla v roce 2014 tato částka navýšena o
20.000 Kč. Cílovou částku z let 2014 až 2019 je navrhováno pro rok 2020 navýšit, a to především
z důvodu mimořádné situace (nákaza COVID-19, nouzový stav).
 RM bude zmiňovaným ředitelům schvalovat odměny opět v měsících červnu a v prosinci (odměny
budou v obou termínech přiznány maximálně ve výši poloviny cílové částky, tj. 50.000 Kč).
 Konkrétní výše odměny bude jednotlivým ředitelům stanovena na základě jejich hodnocení a hodnocení
činnosti jimi řízených subjektů.
Hodnocení ředitelů je založeno na průběžném sledování provozně organizační oblasti a výchovně vzdělávací
činnosti jimi řízených subjektů za uplynulé období, tj. v daném případě za 1. pololetí roku 2020 (včetně
zohlednění výsledku hospodaření za rok 2019), se zaměřením zejména na:
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nakládání s prostředky z rozpočtu zřizovatele, ze státního rozpočtu a dalších zdrojů, závěry
veřejnosprávních kontrol a kontrol v rámci metodického dohledu,
 závěry provedených kontrolních šetření ČŠI ve vztahu k úrovni a kvalitě výchovně vzdělávacího
procesu,
 nadstandardy poskytovaného vzdělávání, školských a dalších služeb,
 v případě ZŠ spolupráce ředitele se školskou radou.


Výše odměn (červen 2020) – návrh:
Po projednání v poradě vedení je navrhováno stanovit odměnu všem ředitelům ve výši poloviny cílové
částky, tj. 50.000 Kč.
Odměny výše uvedených ředitelů jsou součástí tzv. „přímých výdajů na vzdělávání“, resp. budou těmto ředitelům vyplaceny ze mzdových prostředků ZŠ, ZUŠ, MŠ a SVČ - jedná se o prostředky státního rozpočtu.

