Podnět k projednání v Radě města Fryštáku
dle § 82 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Mgr. Roman Lauterkranc , Michaela Nutilová Dis., a Alois Langer, jako členové Zastupitelstva města
Fryštáku (dále Zastupitelé), v souladu s § 82 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, předkládají
podnět k projednání v Radě města Fryštáku.

Název podnětu
Konkurz na ředitele ZŠ Fryšták.

Předmět podnětu
Zastupitelé iniciují, aby Rada města Fryštáku vyhlásila konkurz na obsazení místa ředitele Základní
školy Fryšták, Okres Zlín, příspěvkové organizace (dále ZŠ Fryšták), se sídlem nám. Míru 7, 763 16
Fryšták, v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, svůj podnět
vysvětlují v níže uvedeném odůvodnění.

Navrhovaný termín vyhlášení konkurzu:
1. února 2019

Režim zákona:
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon");
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů;
Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen
„vyhláška o konkursech");
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o obcích");
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;
Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů;
Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR);

Odůvodnění:

Věcné odůvodnění podnětu
1. Odůvodnění opíráme o závěr inspekční zprávy ZŠ Fryšták, kterou vypracovala Česká školní
inspekce v roce 2018. Česká školní inspekce formulovala pro ZŠ Fryšták doporučení
ke zlepšení. Domníváme se, že je žádoucí tato zlepšení docílit.
2. Zpracovali jsme rešerši závěrů, které Česká školní inspekce uvedla v příslušných
inspekčních zprávách dvanácti základních škol, včetně ZŠ Fryšták. Pomocí obsahové analýzy
jsme porovnali výsledky ZŠ Fryšták s ostatními školami. Považujeme za žádoucí, aby silné
stránky a pozitiva ZŠ Fryšták, které jsou součástí závěrů inspekčních zpráv, posílily
na úroveň silných stránek a pozitiv srovnávaných základních škol, respektive inspirující
praxe.
3. Zpracovali jsme rešerši externího hodnocení výsledků, které Česká školní inspekce uvedla
v příslušných inspekčních zprávách dvanácti základních škol, včetně ZŠ Fryšták. Pomocí
obsahové analýzy jsme porovnali výsledky ZŠ Fryšták s ostatními školami. Považujeme
za žádoucí, aby se externě hodnocené výsledky žáků ZŠ Fryšták zlepšily. Česká školní
inspekce doporučila zlepšení, ta mohou vést ke zlepšení výsledků žáků.
4. Rada města Fryštáku, jako zřizovatel školy, by měla dbát doporučení České školní inspekce.
5. Zpracovali jsme rešerši, ve které vysvětlujeme účel a procesní postup inspekce, inspekční
zprávy, neboť předpokládáme, že náš podnět budou číst nejenom odborníci, ale i laická
veřejnost.
6. Vyhlášení konkurzu na místo ředitele školy je dnes běžnou praxí. Dle údajů z médií až
padesát ředitelů škol ve Zlínském kraji muselo letos projít konkurzem. Týká se to 54
ředitelů, včetně těch, kteří vedou nejprestižnější školy v regionu. Krajský radní odpovědný
za školství , Petr Gazdík, v této věci pro média letos uvedl: „Vím, že u některých je to
zbytečné, protože mají dlouhodobě vynikající výsledky, víme, že tu školu vedou velmi
dobře. Ale v rámci objektivity chceme, aby rekonkurz podstoupili všichni.“ Ředitel
otrokovické průmyslové školy Libor Basel v médiích k věci letos uvedl: „Chci obhajovat,
základní strategie školy je narýsovaná, ale samozřejmě je stále na čem pracovat.“ Naproti
tomu se ozývají i kritické hlasy, ředitel uherskohradišťského gymnázia Zdeněk Botek
v médiích letos uvedl: „Já už mám svůj věk a předpokládám, že skončím, ale chápu mladší
kolegy, které to uráží. Copak zřizovatel neví, jak pracují, když slouží řadu let?“ Domníváme
se, že konkurz představuje i pro zkušeného ředitele příležitost k analýze výsledků, a syntéze
řešení. K tomu mu slouží průběžně rozvíjené znalosti, zkušenosti, a inovativní myšlení.
7. Předkládáme úvod tematické zprávy České školní inspekce k problematice konkurzů
ředitelů základních škol. Uvádíme fakta a čísla. Státní instituce zdůrazňuje, aby byly při
konkurzech sledovány a hodnoceny pedagogické aspekty práce ředitele školy, jeho
pedagogická vize.

8. Uzavíráme odůvodnění konkurzu na místo ředitele ZŠ Fryšták v následujících bodech:

a. Českou školní inspekcí byl zjištěn potenciál ke zlepšování ZŠ Fryšták.
b. Konkurz je příležitostí ke zlepšení.
c. Při konkurzech mohou být sledovány a hodnoceny pedagogické aspekty práce
ředitele školy, jeho pedagogická vize.
d. Srovnávané základní školy dosáhly výsledky, jež nastavily pomyslnou laťku
vysoko, výsledky jsou pro nás inspirující.
e. Domníváme se, že konkurz představuje i pro zkušeného ředitele příležitost
k odborné analýze výsledků, a rozvoji inovačního myšlení. Konkurz může
posloužit současně jako zdroj odlišných názorů a inspirací pro rozvoj a řízení
školy.
f. Zkušený a schopný ředitel zvládne konkurz a stane se tak dobrým příkladem pro
své žáky i kolegy.
g. Jde o důležité téma, které se týká přípravy našich dětí na samostatný život.

Ostatní podstatné skutečnosti pro rozhodnutí rady
Ředitele příspěvkové organizace jmenuje na vedoucí pracovní místo zřizovatel na základě jím
vyhlášeného konkursního řízení. V období od začátku šestého měsíce do konce čtvrtého měsíce před
uplynutím období 6 let výkonu práce na pracovním místě ředitele školy může zřizovatel vyhlásit na
toto pracovní místo konkurs; v takovém případě odvolá ředitele k poslednímu dni šestiletého období.
Začátek šestého měsíce před uplynutím šestiletého funkčního období výkonu práce na pracovním
místě ředitele Základní školy Fryšták nastane 1.2.2019.
Konec čtvrtého měsíce před uplynutím šestiletého funkčního období výkonu práce na pracovním
místě ředitele Základní školy Fryšták nastane 30.4.2019.
Zřizovatel tak může vyhlásit konkurz na místo ředitele ZŠ Fryšták dle § 166 zákona č. 561/2004 Sb.,
školského zákona, v období od 1.2.2019 do 30.4.2019.

Procesní postup Zastupitelů
Dle § 82 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, má člen zastupitelstva obce při výkonu své
funkce právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce; písemnou odpověď musí obdržet
do 30 dnů.
Zastupitelé podnětem iniciují, aby Rada města Fryštáku vyhlásila konkurz na obsazení místa ředitele
Základní školy Fryšták.

Procesní postup zřizovatele
Radě obce je vyhrazeno dle § 102 odst. (2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, plnit vůči
právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce,
s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li
vyhrazeny zastupitelstvu obce (§ 84 odst. 2).

Mgr. Roman Lauterkranc, Michaela Nutilová, Dis., Alois Langer
členové Zastupitelstva města Fryšták
9.12.2018

Přílohy: Rešerše informací, tematická zpráva a, inspekční zprávy ČŠI

