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i ;; Statutární město Ostrava

' Uřad městského obvodu Ostrava-Jih

odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury

Váše značku:

 

Ze dne:

C‘. j.: .111 l/ lS/OSR/l lrb.

Sp. zn.:

Vyřizuje: Eva lírbáčová Pán

Telefon: +420 599 430 282

Fax:

E-máil: e.lírbáco\'á(g“o\ájih.cz

Dátum: 16.4.2018

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších

předpisů

Vážený pane, ,

dne 16.4.2018 obdržel Uřad městského obvodu Ostrava-Jih Váši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která se týkala konkurzního

řízení na ředitele základních a mateřských škol.

Otázka č. 1.

Zda končí všichni ředitelé ve svém funkčním období dne 31.7.2018?

Funkční období končí 12 ředitelům ke dni 31.7.2018.

Otázka č. 2.

Proč ředitelé výše uvedených škol ve svých funkcích končí?

12 ředitelům končí funkční období a rada buď ředitele ve svých funkcích na další funkční období

potvrdí, nebo vyhlásí nove' konkurzní řízení.

Nelze sdělit vysvětlení za každou organizaci zvlášť, ráda odvolala z vedoucích pracovních míst 12

ředitelů. kterým končí funkční období dnem 31.7.2018.

Rada dne 22.2.2018. č. usn. 6217/153 vyhlásila konkurzní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů,

kterým končí funkční období á dále dne 29.3.2018, č. usn. 6456/159 až 6467/159 došlo k odvolání

z vedoucích pracovních míst u 12 ředitelů.

Otázka č. 3.

8ny již jmenovány konkurzní komise? Pokud ne, který den se plánuje jejich jmenování.

Rádájmenoválá dne 29.3.2018 členy konkurzní komise, č. usn. 6432/159 až 6443/159.

Otázka č. 4.

Kdy budou poprvé zasedat konkurzní komise?

Konkurzní komise zasedají dne 17. u 18.4.2018.

Otázka č. 5.

Jaké je personální složení těchto komisí?

Ráda jmenovala členy konkurzní komise dne 29.3.2018. č. usn. 6432/159 až 6443/159 a tato

usnesení obsahují složení komisí.

Jaké jsou jednotlivé termíny druhého zasedání konkurzních komisí, tedy již samotných

konkurzů na konkrétní pozice v p.o.?

Termíny konkurzů budou známé po prvním zasedání konkurzních komisí (viz. otázka č. 4).

Otázka č. 6.

Jak bude veřejnost informována 0 průběhu a výsledcích jednotlivých konkurzů? Jak budou

informováni rodiče dětí dotčených škol a školek?

Konkurzní komise doporučí pořádí kandidátů a rada jmenuje ředitele do funkcí (usnesení rady).

Redítelé budou jmenováni a další postup bude dohodnut se statutárním zástupcem školských
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' * 555,1. S_tatulární město Ostrava

Uřad městského obvodu Ostrava-Jih

odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, Školství a kultury

zařízení.

Otázka č. 7.

Budou zveřejněny zápisy o průběhu jednotlivých konkursů?

Zápisy se nezveřejňují, jednání je neveřejné, komise doporučí pořadí kandidátů ke jmenování radě.
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míš. Gabriela Tóthová, DiS.

pověřena zastupováním

vedoucího odboru strategického rozvoje,

vztahů s veřejností, školství a kultury
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