
                                                                              jednání Rady MČ Praha-Dolní Chabry 

                                                                                       dne 25.1.2021  

 

Důvodová zpráva: 

 

Předkládám RMČ návrh na odsouhlasení  

Dodatek k Pravidlům pro poskytování odměn ředitelům / ředitelkám mateřských a 

základních škol zřízených městskou částí Praha – Dolní Chabry od 1.1. 2021 

 

Od 12. prosince 2016 až do 30. listopadu 2019 činila výše odměny ředitelek škol zřizovaných 

MČ Praha – Dolní Chabry, dále jen „ŘŠ“  podle Čl. 2 bodu 1 nejvýše 160.000,- Kč za 

kalendářní rok. Tato částka byla stanovena na základě výše platových tarifů a byla 

srovnatelná s výší odměn v MČ Praha 8.  

Od té doby došlo v oblasti školství k výraznějšímu navýšení tarifních platů, a ke 30. 11. 2019 

se tak výše tarifních platů ředitelek pohybovala na cca 143 – 145 % stavu z roku 2016. Proto 

RMČ rozhodla dne 25. 11. 2019 o zvýšení horní hranice ročních odměn ŘŠ. Původně 

navrhovaná limitní částka 230.000 Kč (výsledek prostého přepočtu příslušným koeficientem) 

byla upravena / snížena na 200.000 Kč.  

Od 1. ledna 2021 dochází opět k navýšení platů ve školství. Školy tak dostanou více 

prostředků na platy. Pokud přihlédneme pouze k nárůstu tarifních platů, aniž bychom 

započítali nárůst prostředků určených na odměny pedagogických pracovníků, posouvá se 

pouhým přepočtem horní hranice ročních odměn ŘŠ na 240.000 Kč (vztaženo k roku 2016). 

Současně ale také vzrostly částky určené na odměny pedagogických pracovníků, které 

celkový objem použitelných prostředků ještě dále navýší. Z toho důvodu by bylo odpovídající 

posunout od 1. 1. 2021 horní hranici ročních odměn ŘŠ nejméně na 250.000 Kč. 

V souvislosti s výše uvedeným je třeba zdůraznit, že odměny ŘŠ musí být plně kryty z 

prostředků na platy, které mají jednotlivé zřizované školy k dispozici. 

Tato nově stanovená hranice by měla být platná pro období, jehož délka bude záviset na 

dalším vývoji platových podmínek škol. 

Vzhledem k šíři odpovědnosti a náročnosti práce ředitelek škol se úprava horní hranice 

odměn jeví jako žádoucí a opodstatněná. 

 


