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Mgr. Bc. Sandra Slobodian

KUZL 81786/2020

Sdělení k žádosti o poskytnutí informací
Vážený pane,
Krajský úřad Zlínského kraje obdržel dne 13. prosince 2020 Vaši žádost o poskytnutí
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které
se dotazujete na následující informace:
-

„v jaké průměrné výši byly ředitelům příspěvkových organizací ve školství vyplaceny
mimořádné odměny na konci roku 2020, kolik činí nejvyšší a nejnižší odměna, kolik
ředitelů neobdrželo žádnou odměnu,

-

kolik ředitelů, kterým nebyla přiznána mimořádná odměna na konci roku 2019,
v pololetí 2020 a na konci roku 2020 má absolvováno studium pro ředitele škol
a školských zařízení (dle § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících,
ve znění pozdějších předpisů)

-

kolik ředitelů, kterým nebyla přiznána mimořádná odměna na konci roku 2019
v pololetí 2020 a na konci roku 2020 má praxi více než tři roky ve funkci ředitele
školy?“

Dále žádáte o zaslání anonymizovaných „přehledů mimořádných činností“ za období 2.
pololetí 2019, 1. pololetí 2020 a 2. pololetí 2020 (s uvedením splněných mimořádných úkolů),
vždy dvou ředitelů středních škol s přiznanou nejvyšší a nejnižší odměnou.
K prvnímu bodu Vaší žádosti Vám krajský úřad sděluje následující informace:
Průměrná výše odměny

59 133 Kč

Nejvyšší odměna

90 000 Kč

Nejnižší odměna

30 000 Kč

Počet ředitelů bez odměny

1

Ke druhému bodu Vaší žádosti Krajský úřad uvádí, že se jedná o 4 ředitele.
K třetímu bodu Vaší žádosti Krajský úřad uvádí, že se jedná o 3 ředitele (délka praxe byla
posuzována k 16. prosinci 2020).
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Na základě výše uvedené žádosti Vám krajský úřad přílohou zasílá Vámi požadovaný
„přehled mimořádných činností“. Krajský úřad uvádí, že v poskytovaném dokumentu byly
znečitelněny údaje, které by vedly k jednoznačné identifikaci fyzické osoby.
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