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Informace na základ ě žádosti  ze dne 31.3.2014 podané dle zákona 106/19 99 Sb., o 
svobodném p řístupu k informacím, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů 
 
 
 
na základě Vaší žádosti Vám sděluji následující informace: 
   
1) Odbor školství - V souladu s § 124 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů se příplatek za vedení stanovuje v % z platového tarifu nejvyššího 
platového stupně v platové třídě, do které je ředitel školy či školského zařízení zařazen. 
Dle našich interních kritérií je rozpětí příplatku za vedení v % závislé na velikosti školy či 
školského zařízení (celkovém počtu přepočítaných zaměstnanců). Tato kritéria 
zohledňující počty přepočítaných zaměstnanců jsou vytvořena zvlášť pro každou 
skupinu škol a školských zařízení – pro mateřské školy, pro základní školy, pro dům dětí 
a mládeže, pro základní uměleckou školu a pro samostatnou školní jídelnu.  

 
Odbor sociální - Město Ústí nad Orlicí ředitelům příspěvkových organizací stanoví 
příspěvek za vedení dle § 124 zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce, dle stupně řízení a 
náročnosti řídící práce. Ředitelé spadají do stupně řízení 2 a 3. Procentní rozmezí je 
určeno dle počtu zaměstnanců, jejich odbornosti a odborné specializace jednotlivých 
služeb. Činí 42 %, 30%, 22 %. 

  
2) Odbor školství - osobní příplatky ředitelům škol a školských zařízení jsou poskytovány 

na základě dosahování velmi dobrých výsledků při hodnocení kvality činnosti v těchto 
oblastech: 
- kvalita výchovn ě vzdělávacího procesu  
hodnotí se zejména výsledky a inovace pedagogického procesu, prezentace školy na 
 veřejnosti, spolupráce s rodiči a se školskou radou, 
- kvalita pedagogického sboru  
hodnotí se především plnění podmínek odborné způsobilosti  pedagogických 
pracovníků, podpora dalšího vzdělávání učitelů, personální práce, 
- kvalitní pln ění většího rozsahu pracovních úkol ů 
které nelze zhodnotit příplatkem za vedení, např. náročnost organizace výchovně 
vzdělávací práce, zajišťování pedagogických praxí, aktivita při získávání finančních 
prostředků pro školu z evropských fondů či jiných dotačních programů, osobní podíl 
ředitele na doplňkové činnosti, na účelném využívání prostředků získaných doplňkovou 
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činností ve prospěch školy a v dalších mimorozpočtových aktivitách, kvalita dlouhodobé 
investiční činnosti a další aktivity. 
 
Odbor sociální - Osobní příplatek je stanoven dle § 131 zákona 262/2006 Sb., zákoníku 
práce, a to podle dosažení dobrých pracovních výsledků nebo plnění většího rozsahu 
pracovních úkolů, úrovní kvality sociálních služeb jednotlivých zařízení, je také určen 
v procentní výměře až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v 
platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.  U nás činí 29%, 24%, 16%. 

 
3) Odbor školství - Město Ústí nad Orlicí nevyplatilo ředitelům škol a školských zařízení 

v letech 2010 – 2013 žádné finanční prostředky jako příplatky za vedení. Tyto finanční 
prostředky na platy jsou hrazeny ze státního rozpočtu a jsou na jednotlivé školy zasílány 
prostřednictvím krajských úřadů.  Město jako zřizovatel školy řediteli plat sice stanovuje, 
ale finanční prostředky na platy poskytuje stát. 

 
Odbor sociální - Financování příspěvkových organizací je vícezdrojové, hlavními 
subjekty jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí, zdravotní pojišťovny, zřizovatel, 
klienti, obce, případně jiné zdroje. Dle ustanovení § 102, odst. 2, písm. b, zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ustanovení § 28, odst. 4 a odst. 6, písm. b) zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a na základě schváleného rozpočtu 
na daný rok stanovuje jednotlivým příspěvkovým organizacím závazné ukazatele – 
příspěvek na činnost, dotaci na investice, odvod z odpisů, závazný hospodářský 
výsledek) a v souladu s nařízením vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě stanovuje limit prostředků na platy a 
průměrný evidenční počet zaměstnanců na daný rok. Město v rámci svého rozpočtu 
přispívá příspěvkovým organizacím na jejich provoz, ale tento příspěvek není účelově 
určen na příspěvek za vedení ředitelů, proto nelze jednoznačně vymezit, jakou částku 
město vyplatilo. 

 
4) Odbor školství - Město Ústí nad Orlicí nevyplatilo ředitelům škol a školských zařízení 

v letech 2010 – 2013 žádné finanční prostředky jako osobní příplatky. Tyto finanční 
prostředky na platy jsou hrazeny ze státního rozpočtu a jsou na jednotlivé školy zasílány 
prostřednictvím krajských úřadů. Město jako zřizovatel školy řediteli plat sice stanovuje, 
ale finanční prostředky na platy poskytuje stát. 

 
Odbor sociální - Město v rámci svého rozpočtu přispívá příspěvkovým organizacím na 
jejich provoz, ale tento příspěvek není účelově určen jako osobní příplatek ředitelů, proto 
nelze jednoznačně vymezit, jakou částku město vyplatilo. 
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