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Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

Tazatel žádal o poskytnutí: 

 

informace ve věci postupu Statutárního města Karlovy Vary, jako zřizovatele příspěvkové organizace 

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19. 

  

Bylo odpovězeno: 

 

Bod č. 2: 

Je si zřizovatel vědom, že předstírání práce a pobírání platu je dle současné judikatury srovnatelné 

s krádeží a je považováno za útok na majetek zaměstnavatele dle rozhodnutí Nejvyššího soudu 21 Cdo 

2596/2011? 

 Odpověď odboru kultury, školství a tělovýchovy – ANO  

 

Bod č. 3: 

Má zřizovatel připravený scénář pro případ, že se prokáže závažné porušení a nenaplnění právních 

povinností vyplývajících z funkce ředitele školy za možnosti využití školského zákona i odvolat ředitelku 

školy ihned? 

Odpověď odboru kultury, školství a tělovýchovy – ANO 

 

Bod č. 4: 

Má zřizovatel připravené postupy pro případ, že se nadále budou opakovat situace selhání organizace a 

nezabezpečení dozoru nad třídou, ev. propuštění žáků prvého stupně domů bez vědomí rodičů? Ponese 

konečně někdo za tato selhání následky? 

Odpověď odboru kultury, školství a tělovýchovy – Tato záležitost není v kompetenci zřizovatele; 

dle ustanovení § 164 odst. 1 písm. a) a h) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje ve všech 

záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb a za zajištění dohledu nad dětmi a 

nezletilými žáky ve škole odpovídá ředitel školy.  

 

Bod č. 5: 

Jakým způsobem chce zřizovatel docílit dodržování pravidel dohodnutých na koordinačních schůzkách 

konaných v loňském školním roce za přítomnosti zástupců zřizovatele, školy a rodičů, aby se veškerá 

rozhodnutí týkající se vyplácení odměn předem projednávala. 

Odpověď odboru kultury, školství a tělovýchovy – Příspěvková organizace Základní škola Jana 

Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, je samostatná právnická osoba; Statutární město 
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Karlovy Vary, přestože je zřizovatelem příspěvkové organizace, není oprávněno zasahovat do 

rozhodovacích kompetencí statutárního orgánu této organizace.   

 

Bod č. 6: 

Má zřizovatel připravený krizový scénář pro případ eskalace šikany těch učitelů, kteří se doposud 

nenechali zastrašit a nevzdali se v předpokládaném posledním funkčním období ředitelky, hrozící 

paralyzaci školy ve stylu „po nás potopa“? Pokud ano, jaký? Pokud ne, proč? 

Odpověď odboru kultury, školství a tělovýchovy – Příspěvková organizace Základní škola Jana 

Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, je samostatná právnická osoba; Statutární město 

Karlovy Vary, přestože je zřizovatelem příspěvkové organizace, není oprávněno zasahovat do 

rozhodovacích kompetencí statutárního orgánu této organizace. Dle ustanovení § 164 odst. 1 písm. a) a 

c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování 

vzdělávání a školských služeb a odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských 

služeb ředitel školy.  

 

 

  

 

 

 

         Ing. Bc. František Škaryd 

                                      vedoucí odboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, anonymizován. 

 


