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Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 20. 01. 2014

Předloha pro 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 10. 02. 2014

Předkladatel: Mgr. Dušan Hluzín, náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru sociálních věcí a školství

                            Mgr. Petr Hrbek, vedoucí oddělení školství a mládeže

Název materiálu:

Hodnocení práce ředitelky Mateřské školy Přerov, Kratochvílova 19 v roce 2013            
- informace

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí výsledky hodnocení práce 
ředitelky Mateřské školy Přerov, Kratochvílova 19 zřízené statutárním městem Přerovem
dle důvodové zprávy.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova:

projednala záležitost hodnocení níže jmenované ředitelky Mateřské školy Přerov, 
Kratochvílova 19 na své 82. schůzi konané dne 11. 12. 2013.

Odbor sociálních věcí a školství:

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí výše uvedené usnesení.

Důvodová zpráva:

V souladu s vnitřním předpisem č. 5/2009 Hodnocení práce ředitelů škol a školských zařízení 
zřízených statutárním městem Přerovem, ve znění pozdějších předpisů a s usnesením Rady 
města Přerova č. 3042/82/7/2013 z 82. schůze konané dne 11. 12. 2013 provedl náměstek 
primátora Mgr. Dušan Hluzín, vedoucí odboru sociálních věcí a školství Mgr. Romana 
Pospíšilová a vedoucí oddělení školství a mládeže Mgr. Petr Hrbek hodnocení práce ředitelky:

- paní Mgr. Ley Vodičkové, ředitelky Mateřské školy Přerov, Kratochvílova 19.



Hodnocení bylo prováděno na základě stanovisek Odboru sociálních věcí a školství
a Oddělení kontroly Odboru vnitřní správy Magistrátu města Přerova, výsledků inspekční 
činnosti České školní inspekce a výsledků kontrolní činnosti jiných kontrolních orgánů.      
Při hodnocení se přihlíželo ke koncepci rozvoje organizace zpracované ředitelkou
a k dotazníkovému šetření spokojenosti zaměstnanců organizace zajištěnému odborem 
sociálních věcí a školství. Hodnotily se následující oblasti – odborná připravenost, pracovní
a řídící výkonnost (např. koncepčnost řízení organizace, práce s rozpočtem organizace, plnění 
úkolů ve smyslu platné legislativy, výkon správy majetku).

Ve věci bližších informací k hodnocení ředitelky se lze obrátit na vedoucí odboru sociálních 
věcí a školství.

Závěrečný výsledek hodnocení ředitelky:

- potvrzuje se setrvání Mgr. Ley Vodičkové na pracovním místě ředitelky Mateřské školy 
Přerov, Kratochvílova 19.

  


