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Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor školství obdržel dne 24. 10. 2014 Vaši
žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,InfZ“) o poskytnutí informací ve znění.
1) Jak probíhalo výběrové řízení (konkurz) na funkci nové ředitelky Základní školy Švehlova 299/12,
106 00 Praha 10 (Mgr. Eva Čuříková, ve funkci zřejmě od 1. 8. 2014?!).
Na webových stránkách Úřadu městské části Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10, jsem
nenalezla žádné informace k tomu, kdy nebo zda vůbec bylo výběrové řízení vyhlášeno?!
2) Podle jakého konkrétního zákona smí ředitel školy vyhlásit takzvané ředitelské volno a kolik
volných dní maximálně to během školního roku může být? A existují i nějaké zákonné výjimky
pro udělení většího počtu dní než je umožněno zákonem?
3) Jaké jsou možnosti zákonných zástupců při změně školního řádu ve škole? (tedy jaký je obvyklý
postup při změně školního řádu? Předkládá ředitel školy změny k diskuzi nebo ke schválení také
zástupcům z řad zákonných zástupců dětí ?).
Za jakých podmínek a jak často pak může dojít ke změně školního řádu ve škole v případě
nesouhlasu s některými body ze strany zákonných zástupců? Rozhoduje počet těch, kteří s něčím
nesouhlasí ?
4) Prosím o objasnění rozdílů mezi pedagogickou radou a školskou radou? Jsou tyto „rady“
definovány nějakým zákonem? Existují nějaká pravidla pro jejich fungování, rozhodování a
schvalování nařízení, vyhlášek, dokumentů, apod. ?

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě: na e-mailovou adresu
na adresu
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ÚMČ Praha 10
QI 42-02-02

list č. 1/1
Příloha č. 13

1) Výběrové řízení proběhlo 21. května 2014 dle Zákona č. 561/2004 Sb. a dle Vyhlášky
č. 48/2005 Sb. Výběrové řízení bylo vyhlášeno taktéž v souladu s výše jmenovaným zákonem
a vyhláškou tzn., že inzerát byl mimo jiné i na webových stránkách ÚMČ Praha 10 (viz úřední
deska).
2) Dle § 24, bodu (2) Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) může ředitel školy ze závažných
důvodů vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dní (tzv. ředitelské volno). Jejich překročení by
muselo být způsobeno zcela mimořádnou situací (např.: přírodní kalamita, havárie apod.)
3) Dle § 30, bodu (1) Zákona č. 561/2004 Sb. ředitel školy vydá školní řád. V příslušném paragrafu je
popsáno, co školní řád upravuje, dále obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání
žáků a studentů. Školní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole, prokazatelným
způsobem s ním seznámí zaměstnance, žáky a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné
zástupce nezletilých dětí a žáků.
Školní řád schvaluje školská rada, jeho případnou změnu taktéž. (§ 168, bod (1) c).
4)

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žáků
a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě
školy. Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v § 167 a § 168 velmi podrobně definuje a popisuje
činnost školské rady.
Postavení pedagogické rady v organizaci školy určuje § 164 odst. 2 školského zákona (zákona
č. 561/2004 Sb.). V souladu s ním ředitel školy zřizuje na škole pedagogickou radu jako svůj
poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se
vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování pak k názorům pedagogické rady přihlíží.
Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy. Kromě obecně zde formulovaných
záležitostí, které má ředitel školy konzultovat s pedagogickou radou, je třeba rovněž vnímat další
ustanovení právních předpisů, která ukládají řediteli školy projednání v pedagogické radě (např.
podmínečné vyloučení a vyloučení žáka, při uložení důtky ředitele školy, atd.).
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnuta informace zveřejněna způsobem umožňující
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
S pozdravem

Mgr. Jan Baudis
vedoucí odboru školství
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Úřední hodiny:
Po, Stř 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Čt
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