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Zápis z jednání s ředitelem školy ze dne 25. ledna 2021 

Starosta města pozval ředitele školy na jednání rady města, aby s ním probral současnou situaci 

v příspěvkové organizaci a provozní záležitosti. 

• Ředitel se vyjádřil k doručené výzvě odborové organizace ze dne 8. 1. 2021 a popsal ze 

svého pohledu současnou situaci ve škole a komunikaci s odborovou organizací, 

zároveň předložil radě města e-mailovou korespondenci a zápisy z proběhlých jednání. 

Ředitel vnímá současné jednání odborové organizace spíše jako obstrukční. Ředitel 

sdělil, že neví, za koho odborová organizace jedná, ani kolik má členů. Ředitel žádal 

v rámci současné vypjaté situace o podporu ze strany zřizovatele, v opačném případě je 

připraven rezignovat na svou funkci. 

• Starosta vyzval ředitele k okamžitému uklidnění situace mezi vedením a zaměstnanci 

školy, resp. odborovou organizací zastupující zaměstnance školy. Starosta upozornil 

ředitele, že ho žádal o konstruktivní jednání, rychlou dohodu a nastavení vhodné formy 

spolupráce s odborovou organizací ihned po oznámení zřizovateli, že ve škole vznikla 

odborová organizace. Dle současné situace to vypadá, že k dohodě nedošlo. Starosta 

upozornil, že je nutné, aby si vedení školy ujasnilo svá práva a povinností k odborové 

organizaci z pohledu platné legislativy a zajistilo si vhodný právní servis se znalostí 

dané problematiky. Vyjádření podpory jedné straně starosta odmítl z důvodu, že se 

domnívá, že by zřizovatel měl být v této věci neutrální. Starosta uvedl, že vedení školy, 

resp. ředitel školy jako jediný statutární zástupce, který zastupuje roli zaměstnavatele, 

vedoucího a manažera celé organizace, by měl být schopen vyřešit celou záležitost 

v rámci interních jednání uvnitř organizace. Pokud nebude vedení školy schopné situaci 

vyřešit rychle a v zájmu uklidnění situace, bude nutné udělat společné jednání. Starosta 

nabídl účast zřizovatele na jednání a zároveň nabídl i neutrální prostředí, kde by 

jednání mohlo proběhnout – např. zasedací místnost městského úřadu. 

• Ředitel doplnil, že pokud budou jednání neúspěšná, bude nutné přizvat mediátora a vítá 

také přítomnost zřizovatele. Ředitel uvedl, že jednal v této věci také se školským 

ombudsmanem Ladislavem Hrzalem, který mu ústně potvrdil správnost jednání vedení 

školy k odborové organizaci. 

• Ředitel školy dále probral problematiku odměňování pedagogických a 

nepedagogických pracovníků školy ve vztahu k mimořádným odměnám. 



• Ředitel školy ústně sdělil zřizovateli, že má informace o prohraném soudním sporu s 

, do jednání rady však stále nebyl doručen rozsudek soudu s 

odůvodněním, který by mohl zřizovateli předložit. 

• Rada města se shodla, že ukládá řediteli, aby po doručení rozsudku ho předložil 

neprodleně zřizovateli a konzultoval s ním veškeré následné kroky, a to i ve vztahu 

k dalším soudním sporům. Starosta je připraven po doručení rozsudku svolat 

mimořádné neveřejné pracovní jednání zastupitelstva, kde by měl ředitel společně 

s právním zástupcem školy celý soudní spor odprezentovat a konzultovat se zřizovatelem 

další kroky a postupy, aby se předešlo škodám na straně zřizovatele. 

• Ředitel školy dále informoval o přebytku finančních prostředků v rámci kladného 

výsledku hospodaření příspěvkové organizace. 

• Starosta uvedl, že si představuje vratku této částky zpět do rozpočtu města. 

• Ředitel školy probral nutnou investici do vybavení školní kuchyně, především se jedná 

o novou myčku na nádobí a nový konvektomat, jejichž životnost je u konce. 

• Starosta sdělil, že vzhledem k vysoké pořizovací ceně tohoto vybavení (myčka a 

konvektomat) bude nutné udělat poptávkové řízení, které bude organizovat město ve 

spolupráci s příspěvkovou organizací. Před poptávkovým řízením je nutné alokovat 

potřebnou částku v rozpočtu města nebo v rezervním fondu příspěvkové organizace. 

• Ředitel školy informoval členy rady, že má záměr vytvořit jednotné informační tabulky 

u všech vstupů do objektů, které provozuje příspěvková organizace, k dispozici jsou 2 

variantní řešení. 

 




