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Pravidla odměňování ředitelů škol a školských zařízení zřízených městem Bílina 
(dále jen pravidla)  

 

     Hodnocení ředitelů škol a školských zařízení vychází z ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, 
v platném znění a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v platném znění.   
      

     Odměňování ředitelů škol a školských zařízení Bílina se provádí dle kritérií hodnocení uvedených v příloze 
těchto pravidel. Tato kritéria jsou zaměřena nejen na manažerské zvládnutí celého procesu řízení organizace. 
U zařízení, kde je možno hodnotit pedagogickou práci, je součástí kritérií i hodnocení řízení pedagogického 
procesu. Hodnocení bude rovněž sledovat plnění podmínek pro výkon funkce ředitele školy podle zákona č. 
563/2004 Sb. zákon o pedagogických pracovnících, v platném znění.  
      
     Konkrétní odměnu řediteli školy nebo školskému zařízení stanoví Rada města Bíliny na základě návrhu 
vedoucí odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Bílina.  
Odměny ředitelů škol a školských zařízení jsou nenárokovou složkou platu a jsou vypláceny z rozpočtu 
zařízení na konci každého pololetí kalendářního roku: 

I. Odměny vyplacené v měsíci červnu daného roku budou schvalovány na základě posouzení fungování 
spolupráce mezi zřizovatelem a daným školským zařízením, 

II. Odměny vyplacené v měsíci prosinci daného roku budou schvalovány dle kritérií. 
 
Kritéria hodnocení 

1. Řídící činnost, řízení pedagogického procesu 
2. Ekonomické hledisko 
3. Rozvoj volnočasových aktivit, vytváření image školy 

 
Hodnotící list  

- slovní sebehodnocení ředitele/ky 
- bodové hodnocení vedoucí odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví 

 (bodové hodnocení v rozmezí 1 – 5 bodů, kdy 1 je nejlepší hodnocení) 

Jednotlivá kritéria se posoudí na základě výroční zprávy školy, inspekčních zpráv, z vlastních poznatků 
vedoucí odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Bílina a z dalších zdrojů. Součet 
bodů v každé tabulce Hodnotícího listu se přenese do závěrečné tabulky Souhrnné bodové hodnocení, kde 
jsou základem hodnocení body 1 – 3 v průměru (celkový počet dosažených bodů/počet hodnocených 
kritérií).  
 
Nedílnou součástí těchto pravidel je následující příloha: 
Příloha 1: Hodnotící list ředitele/ky ZŠ, MŠ, ZUŠ a DDM 
 
Schváleno radou města dne 22.11.2022. 
Tato pravidla nabývají účinnosti dnem schválení a nahrazují pravidla ze dne 28.11.2017.  
 
 
 
 
 


