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Zápis ze setkání Pracovní skupiny pro financování 
ze dne 12.3.2021 

Místní akční plány rozvoie vzdělávání pro SO ORP Kutná Hora 11 

Místo: ONLINE, Google Teams 

Začátek: 11:30 hod. 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Program: 

1. Zahájeni 
2. Odměňování ředitelů ze strany zřizovatele 
3. Reflexe, závěr 

1. Zahájení 
Na úvod přivítala všechny přítomné Kamila Drtilová, manažerka projektu a krátce seznámila 
s programem setkání. Současně připomněla, že setkání navazuje na PS pro financování, která se 
uskutečnila 25. února 2020, kdy si své zkušenosti v této oblasti předávali zástupci školství a MAP z 
Kolína, Kutné Hory a Čáslavi. 

2. Odměňování ředitelů ze strany zřizovatele 
Zástupce EZ Miroslav Hřebecký převzal slovo a nastínil obecnou problematiku nastavování kritérií pro 
odměny, které nebudou politicky ani jinak vázané. Dále informoval o vznikající skupině při MŠMT, 
která bude vytvářet metodický manuál k odměňování. 

V Čáslavi vytvořila komise pro školství materiál, který měl za cíl nastavit jasná a transparentní pravidla 
pro hodnocení ředitelů škol a školských zařízení, která jako město zřizují. l\editel Gymnázia a SOŠPg 
v Čáslavi a radní pro školství David Tichý přenesl zkušenost s tímto systémem, který zavedli za účelem 
podpory koncepční vzdělávací politiky města i jednotlivých institucí. 
Cllem zavedení tohoto systému hodnocení je umožnit hodnoceným ředitelům pravidelně osobně 
prezentovat zřizovateli výsledky své činnosti a upozorňovat na překážky ve výkonu jejich funkce, které 
je možné odstranit ve spolupráci se zřizovatelem. Poskytnutí vzájemné zpětné vazby mezi 
hodnoceným ředitelem a zřizovatelem je považováno jako žádoucí pro činnost obou institucí. 
Výsledky hodnocení jsou zohledněny zejména při řízení osobního rozvoje hodnocených ředitelů a 
jejich odměňování. Hodnocení probíhá osobním pohovorem před pětičlennou komisí složenou ze 
zástupce vedení města, člena rady města, zástupce odboru školství a 2 členů komise pro školství. 
Zavedení hodnotících pohovorů s řediteli se může setkat s nepochopením ze strany ředitelů, kteří 
nejsou zvyklí prezentovat dosažené výsledky a další vize. V této souvislosti zmínil Radek Tvrdík přístup 
některých ředitelů k rekonkurzům na jejich pracovní pozice. Miroslav Hřebecký označil rekonkurz za 
potenciální destabilizaci školy a upozornil na nedostatečné množství vhodných kandidátů a poměrně 
dlouhou dobu pro zapracování se. Každoroční hodnocení ředitelů by mohlo rekonkurzy vhodně 
suplovat. Dále M. Hřebecký zmínil potřebu reflektovat změnu objednávky ze strany státu a zřizovatele 
v systému hodnocení. 
Petr Kulíšek vznesl dotaz, jakým způsobem nastavit pravidla v malých obcích. Silvie Doušová popsala 
situaci v Kutné Hoře, kde složení školské komise není zcela optimální. Vznesla požadavek vyčlenit 
v rámci EZ tým, který by pomohl malým obcím s transparentním nastavením odměn. Výsledkem by 
mohla vzniknout metodika pro celé ORP Kutnohorsko. Miroslav Hřebecký uvedl, že EZ s touto pomocí 
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počítá a zároveň nastínil možnost mobilní školské komise, která by pomohla expertně moderovat 
diskuzi v jednotlivých obcích. 

3. Reflexe,závěr 

Pan ředitel Tichý poskytl ostatním účastníkům pravidla hodnoceni a hodnotící formulář k inspiraci či 
případným připomínkám, vše bude v příloze e-mailu spolu se zápisem. 
Výstupy ze setkání budou dále přeneseny jako podněty do pracovních skupin (EZ zřizovatelé .. ). 

V rámci zpětné vazby všichni přítomní poděkovali za podnětné informace i sdílení zkušeností. 

Setkání bylo ukončeno ve 13,00 hodin. 

Zápis zpracovala: 

Jana Maršíková, MAS Lipa pro venkov, z.s. 

Elektronicky ověřila: 

J);1, ~ .......... r. .. :~ ............................................. . 
Kamila Drtilová, MAS Lípa pro venkov, z.s. 


