
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 4. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 15. 9. 2021

Konkurzní řízení na místo ředitele/ředitelky ZŠ JAK

Zprávu předkládá:

Zprávu vypracoval: Bláhová Radka (zastupitel 4)

Důvodová zpráva:
K 31.7.2021 končí ve funkci ředitelky Základní školy J.A. Komenského Mgr. Marie Nováková. Z funkce ředitelky odchází 
na vlastní žádost.

Dne 9.2.2021 vypsala Rada města konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele / ředitelky ZŠ JAK. Přihlášky bylo možné 
podat do 8.3.2021. Do konkurzního řízení se přihlásily 2 osoby, obě ženy.

Dne 19.5.2021, tedy po více než 2 měsících, se sešla konkurzní komise, která měla 8 členů včetně pana starosty. 
Konkurzní komise přijala pod písm. e) toto usnesení: „Pro výkon činnosti ředitele jsou vhodné obě uchazečky: 
************************************************“. Dále pod písm. f) uvedla pořadí účastníků u jednotlivých členů komise s tím, 
že u sedmi členů se na prvním místě umístila ***************************, u jednoho člena se na prvním místě umístila 
*********************.

Dne 8.6.2021 Rada města rozhodla o vypsání nového konkurzního řízení na obsazení místa ředitele / ředitelky ZŠ JAK. 
Konkurzní řízení bylo na úřední desce MÚ Lysá nad Labem vyvěšeno dne 9.6.2021 s tím, že přihlášky se mají podávat do 
30.7.2021. Předpokládaný nástup je 1.10.2021. Text nového konkurzního řízení je obsahově totožný s textem 
konkurzního řízení vypsaného dne 9.2.2021.

V současné chvíli nerozumíme tomu, proč vedení našeho města nevybralo na pozici ředitelky ZŠ JAK některou z 
přihlášených uchazeček, když minimálně u jedné z nich jsme přesvědčeni, že má znalosti a schopnosti být ředitelkou 
ZŠ JAK a zajistit našim dětem kvalitní základní vzdělání. ******************** působí na ZŠ JAK již řadu let, nejprve jako 
učitelka následně řadu let jako zástupkyně ředitelky. S chodem školy i managementem školy je seznámena a bylo by 
možné předpokládat, že plynule naváže tam, kde skončila paní Nováková, tedy že nedojde k razantním změnám v 
organizaci školy, jakož i v kolektivu učitelů a ostatních zaměstnanců.

Vypsání nového konkurzního řízení se stejnými podmínkami způsobuje, že škola může mít ředitele / ředitelku až od 
1.1.2022. Pokud je termín pro ukončení přihlášek 30.7., pak se konkurzní komise sejde v průběhu srpna a Rada města 
rozhodne na přelomu srpna či září, případně až v září. Pokud Rada města rozhodne a informuje vybraného uchazeče na 
funkci ředitele v průběhu září, je velice nepravděpodobné, že se vybraný uchazeč dokáže ze svého stávajícího 
pracovněprávního poměru uvolnit tak, aby mohl nastoupit do naší základní školy již 1.10.2021. Vybraný uchazeč totiž 
bude své původní místo opouštět na začátku školního roku, kdy s ním a jeho úvazkem bude jeho zaměstnavatel počítat 
a nelze předpokládat, že jej uvolní po dohodě okamžitě.

Žádáme Radu města o podání informativní zprávy týkající se konkurzního řízení na funkci ředitele / ředitelky ZŠ JAK. 
Zejména pak o informaci, proč samotné konkurzní řízení trvalo tak dlouho a z jakého důvodu nebyla vybrána na post 
ředitelky ZŠ JAK ani jedna z uchazeček, případně zda existuje konkrétní důvod, pro který nebyla ani jedna z uchazeček 
vybrána na funkci ředitelky ZŠ JAK.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 se seznámila
s informativní zprávou Rady města týkající se konkurzního řízení na funkci ředitele / ředitelky ZŠ J.A. Komenského

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:




