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Odeslané hodnoty jsou:

Zastupuji osobu Fyzická osoba

Jméno a příjmení Lenka Hubinková

Email

Telefon

Poštovm a resa

Narozena_

Věc Mzda vychovatelek ve školních družinách

Obsah

Podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

zákona č. 61/2006 Sb. chci vědět následující.

   

Pedagogičtí pracovníci mají ze zákona 8 týdnů dovolené, (Délka dovolené dle § 213 za kalendářní rok

činí nejméně 4 týdny. Avšak jsou i výjimky například u zaměstnanců zaměstnavatelů vyjmenovaných V

§ 109 odst. 3 zákoníku práce (státní podniky, obce, kraje, rozpočtové a příspěvkové organizace atd.)

platí, že mají nárok na 5 týdnů dovolené v kalendářním roce a dále pedagogičtí pracovníci a akademičtí

pracovníci vysokých škol, které mají nárok na 8 týdnů dovolené v kalendářním roce).

Jvá se ptám, co tedy čerpají zaměstnanci školy ve dnech ostatních prázdnin a ředitelských volen?

Rádnou dovolenou předpokládám čerpají ve dnech hlavních letních prázdnin.

Děkuji za Vaši odpověď.

Příloha
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Vážená paní

Lenka Hubinková

Žádost obdržena a je odpovídám stejnou cestou

- mailem na: 

 

Váš dopis zn. ze dne Naše č. j. Vyřizuje Praha-Libuš

3313/2018 3313/2018 Francová Vlčková 31. 12. 2018

ze dne 20. 12. 2018 xfruncova@praha-Iibus‘cz

Věc: Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážená paní Hlubinová,

dne 20. prosince 2018 byla na ÚMČ Praha—Libuš přijata Vaše žádost, vedená pod č. j. 3313/2018,

o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů, týkající se mezd vychovatelek ve školních družinách, konkrétně čerpání dovolené ve dnech

ostatních prázdnin a ředitelských volen.

K výše uvedenému požadavku Vám zasílám níže zpracovanou odpověď. Odpověď na Žádost

() infomace č.j. 3313/2018 zedne 20. 12.2018:

Zřizovateli nejsou dostupné vsouladu se zákonem informace o tom, jak je přesně zajištěno čerpání

dovolených vychovateli zajišťujícimi provoz školních družin. Vychovatele' družin jsou zaměstnanci

konkrétní příspěvkové organizace. Čerpání dovolené je předmětem pracovně právního vztahu

zaměstnance a zaměstnavatele.

Zpohledu právnické osoby se jedná o infomace týkající se třetích osob, které může ředitelka/ředitel

základní školy poskytnout pouze v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních

údajů) v platném znění a vsouladu s aplikací Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném

pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Zřizovatel tyto informace nemá a tudíž je nelze žadatelce poskytnout.

Zřizovatel jedná ve věci uzavírání družin základních škol se statutárním zástupcem školy o organizaci

školního roku, která je dle školského zákona plně závislá na rozhodnutí ředitele základní školy. Statutární

orgán právnické osoby, který podává zřizovateli žádost o uzavření školní družiny vdobě školních

prázdnin je statutární orgán základní školy — tj. ředitelka/ředitel dane' základní školy. Zřizovatel

na základě žádosti statutárního zástupce základní školy souhlasí či nesouhlasí spodanou žádostí.

Na základě vyjádření souhlasu zřizovatele školy je ředitelka/ředitel školy oprávněn k uzavření provozu

školních družiny po konkrétní čas. Zřizovatel projednal uzavření družin základních škol po dobu

1

Bankovní spojeni: tel: 261 711 380 www.praha-libus.cz

ČS Praha 4 244 471 884 spravni@praha~lihus.cz

č.ú. 200069134910800 melibusfgšpmha-líbuscz

IČO: 00231142 fax: 241 727 864 pracoviště: Libušská 35/200. 142 00 Praha4

DlČ: czoozsí 142



Mgr. Jiří Koubek

starosta

Libušská 35/200

142 00 Praha 4 - Libuš

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ !|

vánočních prázdnin a dobu ředitelského volna probíhajícího na ZŠ Meteorologická dva dny na počátku

kalendářního roku 2019. K dalším budoucím uzavřením školních družin základních škol se zřizovatel

dosud nevyjádřil. Proti již učiněným stanoviskům zřizovatele není možnost odvolání. Zřizovatelské

pravomoci vůči zřízeným příspěvkovým organizacím vykonává v rámci městské části hl. m. Prahy Rada

městské části.
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Příloha č. 1: Žádost o informace č. j. 3313/2018 ze dne 20. 12. 2018
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Pedagogičtí pracovníci maji ze zákona 8 týdnů dovolené, (Délka dovolené dle § 213

za kalendářní rok činí nejméně 4 týdny. Avšakjsou i výjimky například u

zaměstnanců zaměstnavatelů vyjmenovaných v § “)9 odst. 3 zákonům práce (státní

podniky, obce, kraje, rozpočtové a příspěvkové organizace atd.) platí, že mají nárok

na 5 týdnů dovolené v kalendářním roce a dále pedagogičtí pracovníci a akademičtí

pracovníci vysokých škol, které mají nárok na 8 týdnů dovolené v kalendářním

roce).

Já se ptám„ co tedy čerpají zaměstnanci školy ve dnech ostatních prázdnin a

ředitelských volen? Rádnou dovolenou předpokládám čerpají ve dnech hlavních

letních prázdnin.

Děkuji za Vaši odpověď.
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