Zásady pro stanovení výše platu
a jeho náležitostí pro ředitele škol
a školských organizací zřizovaných
statutárním městem
České Budějovice
schválené usnesením Rady města České
Budějovice č. 1427/2011 ze dne 5. 10. 2011
Účinné od 1. 11. 2011

DODATEK č. 1 s účinností od 1.9. 2019

III.
Platová třída a platový stupeň
1. Řediteli přísluší platový tarif stanovený na základě zákoníku práce nařízením o platových
poměrech pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je ředitel zařazen.
2. V souladu s § 123 odst. 3 zákoníku práce se ředitel zařazuje do platové třídy podle
nejnáročnějších prací, jejichž výkon řídí nebo které sám vykonává, a to podle zařazení těchto
prací v nařízení o katalogu prací. V souladu s výše uvedeným jsou ředitelé škol zařazeni:
- ředitelé mateřských škol
do 11. platové třídy
- ředitelé samostatných školních jídelen
do 10. platové třídy
- ředitelé samostatných ŠJ nad 1000 strávníků do 11. platové třídy
- ředitelé základních škol
do 12. platové třídy
- ředitelé základních škol
do 13. platové třídy (§ 7 vyhl. č. 317/2005 Sb.)

VII.
Odměny
Ředitelům škol lze poskytnout odměny na základě § 134 a § 224 zákoníku práce.
A) Odměny podle § 134 zákoníku práce
Odměny financované z prostředků plynoucích ze státního rozpočtu
1. Ředitelům školských příspěvkových organizací lze poskytovat jednorázové odměny
z prostředků plynoucích ze státního rozpočtu podle ustanovení § 134 zákoníku práce za
úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného úkolu, a to až do výše
-

ředitelé mateřských škol
ředitelé základních škol
ředitelé samostatných školních jídelen

25 000,- Kč
35 000,- Kč
25 000,- Kč

Odměny financované z prostředků zřizovatele poskytnuté v rámci schváleného příspěvku na
provoz
2.

Zřizovatel může z prostředků poskytnutých v rámci schváleného příspěvku na provoz dané
školské příspěvkové organizace přiznat řediteli jednorázovou odměnu dle § 134 zákoníku
práce, a to až do výše
-

ředitelé mateřských škol
ředitelé základních škol
ředitelé samostatných školních jídelen

25 000,- Kč
35 000,- Kč
25 000,- Kč

V Českých Budějovicích 23.8. 2019

Ing. Jiří Svoboda
primátor města
Tento dodatek byl schválen Radou města České Budějovice, usnesením č. 1061/2019,
dne 19.8. 2019.

