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Informace poskytnuté dle Zákona č. 106/99 o svobodném přístupu k informacím 

ZŠ a MŠ V Zahrádkách , Roztoky 
 

 

Na základě Vašeho požadavku ze dne 4.1 (22.3) 2021 
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., sdělujeme informace.   

 

1. Výše platového tarifu ředitele školy (zřizovatel Obec Roztoky) a to za poslední 4 roky.  

Tato informace může být anonymizovaná. Informaci uveďte ve tvaru: „rok, číslo platového tarifu, 

výše platového tarifu“  

 

2. Jaké odměny byly poskytnuty řediteli základní a mateřské školy v daném roce za poslední 4 roky 

a uveďte odůvodnění poskytnutí této odměny. Opět tato informace může být anonymizována.  

Informaci uveďte ve tvaru: „rok, počet odměn, výše jednotlivých odměn, odůvodnění udělení 

 jednotlivých odměn“.  

 

3. Celková výše poskytnutých odměn v kalendářním roce v rámci celé organizace, 

 a to za poslední 4 roky. Informaci uveďte ve tvaru: „rok, částka“.  

 

4. Celkový počet dní strávených v pracovní neschopnosti všech zaměstnanců v kalendářním roce 

 v rámci jednotlivých subjektů organizace (škola, školka, kuchyně), a to za poslední 4 roky. 

 Informaci uveďte ve tvaru: „rok, subjekt, počet dní“.  

 

Pokud není uvedeno jinak, pak žádám o aktuální informace, tedy informace ke dni doručení této žádosti. 

  
Platový tarif ředitele  

   
Rok Číslo platové tarifu Výše platového tarifu Poznámka 

2017(1-10) 12/7 29 500   

2017(11-12) 12/7 33 930   

2018(1-7) 12/7 33 930   

2018(8-12) 12/7 33 930 pověřený řízením 

2019 (1-6) 12/7 37 330 pověřený řízením 

2019(7-12) 12/6 36 460   

2020 12/6 39 380   
 

 

  

Přehled odměn   

Rok Výše odměny (Kč) 
Celková výše odměn za 

organizaci (Kč) 

2017 0 537 569 

2018 0 354 193 

2019 50 000 778 922 

2020/1 
2020/2 

30 000 
97 000 

1 349 050 

   

 
 
Odměna všech zaměstnanců je na základě sebehodnocení a činností nad rámec pracovní pozice. Odměnu 
zaměstnanců školy navrhuje a schvaluje ředitel. Odměnu ředitele školy navrhuje a schvaluje zřizovatel. 
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Odůvodnění přiznání odměny řediteli zřizovatelem: 
Zákon ani jiný právní předpis neukládá zdůvodnit  řediteli ani zaměstnanci přiznání odměny. V tomto 
případě je tedy konkrétní zdůvodnění zkopírováno z rozhodnutí zřizovatele, které obdržel ředitel od 
starosty obce.  
 
2019 

V souladu s §10 písm. a) Nařízení vlády ČR č.251/1992 Sb. o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a 

některých dalších organizací ve znění pozdějších předpisů Vám na základě úspěšného splnění mimořádného a 

zvlášť významného pracovního úkolu souvisejícího se zajištěním školy  v průběhu rekonstrukcí prováděných 

v průběhu roku 2019 přiznávám mimořádnou odměnu. 

2020/1 
 V souladu s §10 písm. a) Nařízení vlády ČR č. 251/1992 Sb. o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových 
a některých dalších organizací ve znění pozdějších předpisů Vám na základě úspěšného splnění mimořádného 
nebo zvlášť významného pracovního úkolu souvisejícího se zajištěním školy v průběhu 1. pololetí roku 2020 
především v době vyhlášení nouzového stavu a s potřebou zajistit výuku a provoz celého školského zařízení v 
době pandemie způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 přiznávám mimořádnou odměnu. 
 
2020/2 
Na základě doporučení zastupitelů souladu s §10 písm. a) Nařízení vlády ČR č. 251/1992 Sb. o platových 
poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací ve znění pozdějších předpisů Vám na 
základě úspěšného splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu souvisejícího se 
zajištěním realizace oprav výdejny v ZŠ během prázdnin a v době uzavření škol, koordinaci výuky a provozu 
celého školského zařízení době pandemie způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 přiznávám mimořádnou 
odměnu. 
  
 
 
 
Celkový počet dní pracovní neschopnosti 

Rok Zařízení Počet kalendářních dnů 

2017 

ZŠ 7 

MŠ 150 

ŠJ 51 

2018 

ZŠ 146 

MŠ 176 

ŠJ 80 

2019 

ZŠ 437 

MŠ 0 

ŠJ 75 

2020 

ZŠ 256 

MŠ 190 

ŠJ 86 

 

V Roztokách 22.1. 2021  

Na žádost upraveno 23.3. 2021 


