
 

 

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím.  

 

Žádost číslo: 30 

Evidenční číslo žádosti: 125420/2016 

Žádost přijata a zaevidována dne: 11.1.2016 

Obsah žádosti: 
Žádost o poskytnutí informace týkající se odměn 

ředitelů škol a dalších zařízení.  

Dotčený odbor, který poskytl podklady 

pro zpracování odpovědi: 
ŠKV 

Žádost vyřídilo a odpověď odeslalo 

oddělení kultury a vnějších vztahů 

odboru ŠKV dne:  

20.12.2016 

Odpověď poskytnuta: V plném rozsahu  

Přílohy: 1 

 

Odpověď: 

 
Vážený pane inženýre,  

 

dne 16.12.2015 obdržel MěÚ Šumperk Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona č. 106/1999 Sb.). V žádosti 

se dotazujete na výše odměn ředitelů škol a školských zařízení, konktrétně: „…kdo a v jaké výši 

dostane/dostal odměnu dle schváleného návrhu…“. 

  

Přílohou tohoto dopisu (celkem 18 stran) Vám MěÚ Šumperk jakožto povinný subjekt dle zákona 

č. 106/1999 Sb., poskytuje Vámi požadované informace.  

 

Podklady pro odpověď poskytl odbor školství, kultury a vnějších vztahů, vedoucí odboru Ing. 

Helena Miterková.  

 

 

S pozdravem,  

 

 

 

Mgr. Olga Hajduková  

Vedoucí oddělení kultury a vnějších vztahů, tisková mluvčí 
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Příloha č. 1 

 

V souladu s usnesením městské rady č. 2601/16 ze dne 01.12.2016  a s ustanovením § 134 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, byly schváleny níže 

uvedené odměny ředitelů škol a školských zařízení, které jsou hrazeny ze státního rozpočtu, 

nikoliv z rozpočtu města Šumperka. U ředitelky MŠ Pohádka Šumperk byla odměna hrazena 

z části ze státního rozpočtu a z části z fondu odměn organizace  Důvodem 

částečného čerpání z fondu odměn je dlouhodobý zástup ředitelky za nemocnou pedagogickou 

pracovnici v péči o dítě s Aspergerovým syndromem, které je vzděláváno podle individuálního 

vzdělávacího plánu. 

MŠ Pohádka Šumperk, Nerudova 4B Bc. Pavlína Bošková 

MŠ Sluníčko Šumperk, Evaldova 25 Silvie Zjavková 

MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1 Mgr. Ivona Šimková 

ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 PaedDr. Milan Tichý 

ZŠ Šumperk, 8. května 63 Mgr. Radovan Pavelka 

ZŠ Šumperk, Sluneční 38 PaedDr. Hynek Pálka 

ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 Mgr. Petr Málek 

ZŠ Šumperk, Šumavská 21 Mgr. Viktor Verner 

SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk 

Mgr. Petra Müllerová, 

PhD. 

 

Nad rámec diskuse v ZM dále uvádím v souladu s Vaším doplněným dotazem schválené odměny 

ředitelů ostatních příspěvkových organizací, které jsou hrazeny z rozpočtů daných organizací. 

Jejich provozní příspěvky byly schváleny v rozpočtu města Šumperka na rok 2016  dne 

28.01.2016 usnesením ZM č. 371/16. K navýšení příspěvku zřizovatele z důvodu čerpání odměn 

nedošlo. 

Městská knihovna Šumperk Mgr. Kamila Šeligová 

Kino OKO Šumperk MgA. Kamil Navrátil 

 

Výše uvedené částky byly navrženy odborem školství, kultury a vnějších vztahů a v této podobě 

také schváleny v RM dne 01.12.2016. 

Mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací  v sobě zahrnují několik oblastí:  

- oblast ekonomicko-provozní ( velikost organizace a počet zaměstnanců, péče o svěřený 

majetek, zpracování výkaznictví, práce s rozpočtem, dodržování závazných ukazatelů),  

- oblast odbornou   (průběh přijímání k předškolnímu, základnímu či zájmovému vzdělávání, 

organizační a finanční zabezpečení okresních a regionálních soutěží, pořádání akcí 

místního, regionálního či nadregionálního významu, zajištění poskytování vzdělávání a 

školských (kulturních) služeb ve ztížených podmínkách - rekonstrukce, opravy), 

http://www.sumperk.cz/


 

- oblast obecnou  (např. příprava a organizace významných akcí - výročí organizace, 

úspěchy žáků v soutěžích, prezentace organizace na veřejnosti na rámec poskytování 

vzdělávání či služeb, řešení mimořádných událostí), v neposlední řádě je to i aktivita 

ředitele a jeho osobní podíl na zapojení do projektů včetně řízení a administrace projektů 

a jejich bezchybná realizace a rovněž i podíl na realizaci investičních záměrů 

(rekonstrukce, výstavba, zkvalitňování materiálně technického vybavení). 

 

V návrzích mimořádných odměn jednotlivých ředitelů příspěvkových organizací se mimo výše 

uvedené oblasti promítá rovněž i  

- osobnostní  složka ředitele  (např. podíl ředitele školy na koncepčním vedení organizace 

(zejména prokázání vysoké úrovně manažerských schopností a dovedností ředitele), 

přístup ředitele k sebevzdělávání, úroveň komunikace ředitele příspěvkové organizace 

(kvalitní a včasné plnění pracovních úkolů a dodržování termínů), dodržování pokynů, 

pravidel a postupů stanovených zřizovatelem, včetně spolupráce na mimořádných 

úkolech a dalších aktivitách zřizovatele). 

 

Všechny výše uvedené oblasti tvoří komplexní pohled na práci jednotlivého ředitele, z něhož 

vychází i návrh konkrétní mimořádné odměny.  

Na základě pečlivého zvážení všech oblastí činnosti jednotlivých ředitelů a s přihlédnutím k 

osobnostní složce každého jednotlivého ředitele s ohledem na manažerské schopnosti a 

dovednosti navrhl odbor ŠKV ředitelům příspěvkových organizací mimořádné odměny 

v následujícím znění. 

❖ PaedDr. Milanu Tichému, řediteli  ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČO 00852295     

 

Zdůvodnění: 

➢ Za mimořádný osobní podíl na hospodaření organizace  

➢ Za osobní podíl při řízení samostatných projektů a při spolupráci na projektech jiných 

subjektů 

 

PaedDr. Milan Tichý - projektová činnost 2016 

 Název projektu Vlastník projektu Cíl projektu Stav projektu 

OP VVV - speciální pedagog, 

vzdělávání pedagogických 

pracovníků 

Univerzita Palackého 

Pedagogická fakulta 

Získání finančních prostředků na 

speciálního pedagoga pro žáky se 

speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

realizace  

OP VVV - šablony - 

zjednodušené výkaznictví 
ZŠ Dr. E. Beneše 

Získání finančních prostředků 

(1.339.600 Kč) na vybavení 

odborných učeben. 

příprava 

IROP 

MAS Šumperský 

venkov 

Příprava Místního akčního plánu 

na období 2016 - 2020, který 

bude podmínkou pro možnost 

čerpání dotací z IROP. 

realizace  
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➢ Za osobní podíl při přípravě a realizaci školních akcí 

 

PaedDr. Milan Tichý - příprava a realizace akcí  2016 

Název akce Popis akce 

Slavnostní zahájení 

školního roku 
Přivítání nových žáků a zahájení nového školního roku. 

Slavnostní předávání 

slabikářů 
Odměnění žáků prvních ročníků za účasti rodičů. 

Den otevřených dveří Seznámení veřejnosti s  prostory školy a její nabídkou. 

Tématická pracovní 

dílna školní družiny 

Tématicky zaměřená akce pro děti a jejich rodiče, kdy 

mohly děti rodičům předvést svoji šikovnost. 

Město čte knihu 
Zapojení školy do čtenářské štafety festivalu pořádaného 

Městskou knihovnou. 

Adventní Bratislava Tématický zájezd žáků ve dnech 15. - 16.12.2016 . 

 

➢ Za vysoké nasazení v manažerských a komunikačních kompetencích při řízení organizace 

v oblasti: 

 

✓ realizace veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce tlakového systému a 

úpravny vody tepelného zdroje ZŠ Dr. E. Beneše“ – administrace celého řízení 

✓ výborné spolupráce při realizaci stavby školního hřiště a aktivní účast na kontrolních 

dnech 

✓ zpracování revize a inovace Školního vzdělávacího programu v souvislosti s nástupem 

inkluzivního vzdělávání a novelou školského zákona platnou od 01.09.2016 

✓ bezproblémové spolupráce se zřizovatelem v oblasti výkaznictví, inventarizací a 

zpracování podkladů pro rozpočet 

✓ aktivity při organizaci a zajišťování oprav svěřeného majetku v areálu školy  

✓ aktivního přístupu při organizaci školních akcí a spolupráci s veřejností, zejména 

v souvislosti s činností školní kapely  

✓ plánování a přípravy zahraničních jazykově-vzdělávacích pobytů  

✓ kvalitního řízení a organizace rozšířené výuky tělesné výchovy se zaměřením  

na lední hokej 

✓ osobního podílu na organizaci projektových vyučování pro žáky školy 

✓ aktivního přístupu k sebevzdělávání v rámci dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků a v oblasti managementu 

✓ osobního podílu na prezentaci školy a pořádaných akcí na webových stránkách školy a 

v tisku               

 

❖ Mgr. Radovanu Pavelkovi, řediteli ZŠ Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317       

 

http://www.sumperk.cz/


 

Zdůvodnění:  

➢ Za mimořádný osobní podíl na hospodaření organizace  

➢ Za osobní podíl při řízení samostatných projektů a při spolupráci na projektech jiných 

subjektů 

 

Mgr. Radovan Pavelka - projektová činnost 2016 

 Název projektu Vlastník projektu Cíl projektu Stav projektu 

OPZP - Revitalizace školní 

zahrady při ZŠ 8. května  
Město Šumperk 

Revitalizace školní zahrady - 

získané prostředky z dotačního 

titulu. 

následná 

péče 

Škola jazykům otevřená ZŠ 8. května 
Získání finančních prostředků na 

vybavení jazykových učeben. 

závěrečná 

monitorovací 

zpráva 

Škola podporující zdraví ZŠ 8. května 

Projekt na období 2015 - 2018 ve 

spolupráci se Státním zdravotním 

ústavem. 

realizace  

IROP 

MAS Šumperský 

venkov 

Příprava Místního akčního plánu 

na období 2016 - 2020, který 

bude podmínkou pro možnost 

čerpání dotací z IROP. 

realizace  

OP VVV - speciální pedagog, 

vzdělávání pedagogických 

pracovníků 

Univerzita Palackého 

Pedagogická fakulta 

Získání finančních prostředků na 

speciálního pedagoga pro žáky se 

speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

realizace  

Sanace vlhkého zdiva - IV. 

etapa 
Město Šumperk 

Rekonstrukce školní jídelny 

včetně následných procesních 

změn v systému řízení školní 

vývařovny a jídelny. 

realizace  

 

 

➢ Za osobní podíl při přípravě a realizaci školních akcí 

 

Mgr. Radovan Pavelka - příprava a realizace akcí  2016 

Název akce Popis akce 

Slavnostní zahájení školního roku Přivítání nových žáků a zahájení nového školního roku. 
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Město čte knihu 
Zapojení školy do čtenářské štafety festivalu pořádaného 

Městskou knihovnou. 

Intenzivní jazykové kurzy  Speciální jazykové kurzy žáků 5. a 6. Tříd. 

 

 

➢ Za vysoké nasazení v manažerských a komunikačních kompetencích při řízení organizace 

v oblasti: 

 

✓ mimořádně náročné spolupráce na projektu sanace vlhkého zdiva, koordinaci 

řízení prací uvnitř budovy a následných změn v procesním řízení provozu 

vývařovny, organizace náhradního školního stravování, aktivní účasti na 

kontrolních dnech projektu, koordinace vnitřních prací před zahájením školní 

výuky a v průběhu prvních školních dnů 

✓ zpracování revize a inovace Školního vzdělávacího programu v souvislosti 

s nástupem inkluzivního vzdělávání a novelou školského zákona platnou od 

01.09.2016 

✓ aktivity a organizace oprav svěřeného majetku v areálu školy  

✓ za bezproblémovou spolupráci se zřizovatelem v oblasti výkaznictví, inventarizací 

a zpracování podkladů pro rozpočet 

✓ aktivní spolupráce s občanským sdružením Klub rodičů a přátel Hlucháku – KRAS 

při přípravě aktivit ke zlepšení podmínek provozu školy a k podpoře otevřených 

aktivit školy 

✓ kvalitního řízení a organizaci rozšířené výuky cizích jazyků  

✓ osobního podílu na prezentaci školy prostřednictvím webových stránek  

a výročního Bulletinu 2015 a v Zastupitelství města Šumperka 

✓ aktivního přístupu k sebevzdělávání v rámci dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků a v oblasti managementu 

 

❖ PaedDr. Hynku Pálkovi, řediteli ZŠ Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864 

     

Zdůvodnění: 

➢ Za osobní podíl na hospodaření organizace  

➢ Za osobní podíl při řízení projektů a při spolupráci na projektech jiných subjektů 

 

PaedDr. Hynek Pálka - projektová činnost 2016 

 Název projektu Vlastník projektu Cíl projektu Stav projektu 

Pohyb do škol ZŠ Sluneční 

Pokračování projektu - finanční 

prostředky získané na sportovní 

vybavení. 

realizace  

IROP 

MAS Šumperský 

venkov 

Příprava Místního akčního plánu 

na období 2016 - 2020, který 

bude podmínkou pro možnost 

čerpání dotací z IROP. 

realizace  
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OP VVV - speciální pedagog, 

vzdělávání pedagogických 

pracovníků 

Univerzita Palackého 

Pedagogická fakulta 

Získání finančních prostředků na 

speciálního pedagoga pro žáky se 

speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

realizace  

OP VVV - šablony - 

zjednodušené výkaznictví 
ZŠ Sluneční 

Příprava žádosti na získání 

finančních prostředků na vybavení 

odborných učeben. 

příprava 

Přístavba gymnastické haly Město Šumperk 
Spolupráce při tvorbě projektu 

města. 
příprava 

 

➢ Za osobní podíl při přípravě a realizaci školních akcí 

 

PaedDr. Hynek Pálka - příprava a realizace  akcí  2016 

Název akce Popis akce 

Slavnostní zahájení školního roku 
Přivítání nových žáků a zahájení nového školního roku na 

školním hřišti. 

Město čte knihu 
Zapojení školy do čtenářské štafety festivalu pořádaného 

Městskou knihovnou. 

Mistrovství ČR v soutěži Odznak 

všestrannosti olympijských vítězů 

Reprezentace školy a města - získané 26. místo z 3 500 

škol. 

Haloween ve škole Tématická akce pro děti a rodiče. 

Vánoční den otevřených dveří Seznámení veřejnosti  s  prostory školy a její nabídkou. 

Adventní hraní koled Cyklus hudebních akcí pro děti a rodiče - 5. - 23.12.2016. 

Česko zpívá koledy 
Škola bude v letošním roce hlavním organizátorem národní 

akce ve spolupráci s rádiem - 14.12.2016. 

 

 

➢ Za osobní podíl ředitele v oblasti:  

✓ správy a organizace oprav svěřeného majetku v areálu školy 

✓ zpracování revize a inovace Školního vzdělávacího programu v souvislosti 

s nástupem inkluzivního vzdělávání a novelou školského zákona platnou od 

01.09.2016 

✓ organizace Festivalu Miloše Movnara 

✓ spoluúčasti při přípravě divadelních představeních školního divadelního souboru 

Slunečník 

✓ účasti školy v oblastních kolech Porty 

✓ osobního podíl na realizaci sportovních soutěží a akcí pro žáky školy  
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✓ organizace a aktivní účast na atletických závodech, zajištění role hlavního 

rozhodčího 

✓ osobní aktivity a organizace při zapojení školy do čtenářské štafety v rámci akce 

„Město čte knihu“ 

✓ osobního podílu na prezentaci školy a pořádaných akcí na webových stránkách 

školy a v tisku 

✓ aktivního přístupu k sebevzdělávání 

               

 

 

 

 

❖ Mgr. Petru Málkovi, řediteli ZŠ Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381     

  

Zdůvodnění:     

➢ Za mimořádný osobní podíl na hospodaření organizace  

➢ Za mimořádný osobní podíl při řízení projektů a při spolupráci na projektech jiných 

subjektů 

 

Mgr. Petr Málek - projektová činnost 2016 

  Název projektu Vlastník projektu Cíl projektu Stav projektu 

OP VVV - šablony - 

zjednodušené výkaznictví 
ZŠ Vrchlického 

Příprava žádosti na získání 

finančních prostředků na vybavení 

odborných učeben. 

příprava 

OP VVV - speciální pedagog, 

vzdělávání pedagogických 

pracovníků 

Univerzita Palackého 

Pedagogická fakulta 

Získání finančních prostředků na 

speciálního pedagoga pro žáky se 

speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

realizace  

Hodina pohybu navíc ZŠ Vrchlického 

Pokračování projektu  - finanční 

prostředky získané na sportovní 

vybavení. 

realizace  

Ekoškola ZŠ Vrchlického 
Pokračování projektu - udržení 

titulu Ekoškola. 
realizace  

Erasmus ZŠ Vrchlického 

Příprava žádosti na získání 

finančních prostředků na výukové 

akce. 

příprava 
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Rozvoj kreativity ve výuce 

přírodovědných projektů 

Institut pro regionální 

spolupráci o.p.s. 

Škola je partnerem projektu na 

podporu výuky přírodovědných 

předmětů - možnost získání 

prostředků ve výši 740 tis. Kč. 

příprava 

Projekt žákovských dílen 
SOŠ G. Krátkého a 

VOŠ SPŠ 

Žáci školy se účastní speciálních 

dílen, robotických dnů a výuky 

finanční gramotnosti. 

realizace  

IROP 

MAS Šumperský 

venkov 

Příprava Místního akčního plánu 

na období 2016 - 2020, který 

bude podmínkou pro možnost 

čerpání dotací z IROP. Členství 

v řídícím výboru. 

realizace  

 

➢ Za osobní podíl při přípravě a realizaci školních akcí 

 

 

Mgr. Petr Málek - příprava a realizace akcí  2016 

Název akce Popis akce 

Dny Nysy 
Škola je partnerskou školou základní školy v Nyse a 

pořádala partnerské dopoledne - říjen 2016. 

Odborné přednášky 

Škola organizuje a zajišťuje přednáškový cyklus pro 

ředitele ZŠ a SŠ v Šumperku - prevence AIDS, protidrogová 

prevence, atd.. 

EXIT tour Spoluorganizace akce šumperských středních škol. 

 

➢ Za osobní nasazení v manažerských a komunikačních kompetencích při řízení organizace 

v oblasti: 

 

✓ péče o svěřený majetek a realizaci oprav a rekonstrukcí např. rekonstrukce 

vstupního schodiště, opravy oplocení, revitalizace zeleně, opravy elektroinstalace a 

osvětlení v budově, opravy ve školní jídelně a další 

✓ zpracování revize a inovace Školního vzdělávacího programu v souvislosti 

s nástupem inkluzivního vzdělávání a novelou školského zákona platnou od 

01.09.2016 

✓ bezproblémové spolupráce se zřizovatelem v oblasti výkaznictví, inventarizací a 

zpracování podkladů pro rozpočet 

✓ přípravy a realizaci poptávky na vybavení školy novým nábytkem 

✓ aktivní spolupráce na rekonstrukci školního  hřiště 

✓ organizace a osobního podílu na realizaci okresní soutěže pro žáky 2. a 3. ročníků 

ZŠ ve florbalu 
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✓ aktivního přístupu k sebevzdělávání – v oblasti koučinku 

✓ osobního podílu na prezentaci školy a pořádaných akcí na webových stránkách 

školy a v tisku (Jesenický deník, Šumperský zpravodaj) 

 

❖ Mgr. Viktoru Vernerovi, řediteli ZŠ Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287   

           

Zdůvodnění: 

➢ Za mimořádný osobní podíl na hospodaření organizace  

➢ Za osobní podíl při řízení projektů a při spolupráci na projektech jiných subjektů 

 

Mgr. Viktor Verner - projektová činnost 2016 

 Název projektu Vlastník projektu Cíl projektu Stav projektu 

OP VVV - šablony - 

zjednodušené výkaznictví 
ZŠ Šumavská 

Podaná žádost na získání 

finančních prostředků na vybavení 

odborných učeben. 

příprava 

IROP 

MAS Šumperský 

venkov 

Příprava Místního akčního plánu 

na období 2016 - 2020, který 

bude podmínkou pro možnost 

čerpání dotací z IROP. 

realizace  

Obědy do škol 
Women for women 

o.p.s. 

Pokračování projektu  - finanční 

prostředky získané na obědy pro 

potřebné děti. 

realizace  

Světová škola ZŠ Šumavská 

Pokračování projektu - vzdělávací 

program zaměřený na globální 

rozvojové vzdělávání v 

multikulturní společnosti. 

realizace  

Ovoce do škol ZŠ Šumavská 
Vytvoření zdravých stravovacích 

návyků dětí.  
realizace  

Školní mléko ZŠ Šumavská 
Snížení deficitu vápníku u dětské 

populace. 
realizace  

 

➢ Za osobní podíl při přípravě a realizaci školních akcí 

 

Mgr. Viktor Verner - příprava a realizace akcí  2016 

Název akce Popis akce 

Poznej město Šumperk Škola organizuje a zajišťuje soutěž pro žáky 1. stupně. 
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Robotický den Spolupráce s VOŠ a SPŠ Šumperk - 27.9.2016. 

EXIT tour Spoluorganizace akce šumperských středních škol. 

 

 

➢ Za vysoké nasazení v manažerských a komunikačních kompetencích při řízení organizace 

v oblasti: 

 

✓ aktivního přístupu v péči o svěřený majetek a včasné realizace oprav  

✓ zpracování revize a inovace Školního vzdělávacího programu v souvislosti 

s nástupem inkluzivního vzdělávání a novelou školského zákona platnou od 

01.09.2016 

✓ bezproblémové spolupráce se zřizovatelem v oblasti výkaznictví, inventarizací a 

zpracování podkladů pro rozpočet 

✓ spolupráce se spolkem KRAPŠ (Klub rodičů a přátel šestky) 

✓ organizace výuky českého jazyka pro žáky-cizince v rámci Rozvojového 

programu MŠMT pro podporu bezplatné výuky českého jazyka žáků-cizinců 

z třetích zemí 

✓ osobního podílu na realizaci systému vzdělávání žáků mimořádně rozumově 

nadaných v základní škole (spolupráce s MŠ, rodiči, PPP, SPC) 

✓ osobní aktivity a organizaci při zapojení školy do čtenářské štafety v rámci akce 

„Město čte knihu“ 

✓ osobního podílu na tvorbě webových stránek školy, včetně prezentace činnosti 

školy na těchto stránkách 

✓ iniciativu v sebevzdělávání v oblasti pedagogiky, ekonomiky a v oblasti práce 

školy s mimořádně nadanými žáky 

 

❖ Bc. Pavlíně Boškové, ředitelce MŠ Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková 

organizace,  IČO 71011994    

 

Zdůvodnění: 

➢ Za osobní podíl na hospodaření organizace  

➢ Za osobní podíl při řízení projektů a při spolupráci na projektech jiných subjektů 

 

Bc. Pavlína Bošková - projektová činnost 2016 

 Název projektu Vlastník projektu Cíl projektu Stav projektu 

OP VVV - šablony - 

zjednodušené výkaznictví 
MŠ Pohádka 

Personální podpora a profesní 

rozvoj pedagogů  - získaná částka 

692 tis. Kč. 

realizace  

IROP 

MAS Šumperský 

venkov 

Příprava Místního akčního plánu 

na období 2016 - 2020, který 

bude podmínkou pro možnost 

čerpání dotací z IROP - členství v 

řídícím výboru. 

realizace  

http://www.sumperk.cz/


 

Recyklohraní MŠ Pohádka 

Pokračování projektu pod záštitou 

MŠMT - prohloubení znalostí dětí v 

oblasti ekologické výchovy. 

realizace  

 

➢ Za osobní podíl při přípravě a realizaci školních akcí 

 

Bc. Pavlína Bošková - příprava a realizace akcí  2016 

Název akce Popis akce 

Město čte knihu 
Zapojení školy do čtenářské štafety festivalu pořádaného 

Městskou knihovnou. 

Dílničky  
Besídka pro děti a jejich rodiče spojená s průvodem 

lampiček do Smetanových sadů a vystoupením dětí. 

Den splněných přání Účast v programu vánočních vystoupení u radnice. 

Vystoupení v domě s 

pečovatelskou službou na ul. 

Vančurova 

Příprava a realizace vánočního vystoupení pro seniory. 

Vánoční hvězda 
Účast v charitativním projektu, jehož výtěžek je určen 

onkologicky nemocným dětem. 

Sběr svršků pro děti různých 

postižení 
Účast v charitativním projektu. 

 

➢ Za nasazení v manažerských a komunikačních kompetencích při řízení organizace 

v oblasti: 

 

✓ aktivit při organizaci a zajištění údržby a oprav budov mateřské školy  

(oplocení areálu MŠ na ul. Nerudova včetně opravy střechy, pořízení nového 

vybavení do jídelny, atd.) 

✓ bezproblémové spolupráce se zřizovatelem v oblasti výkaznictví, inventarizací a 

zpracování podkladů pro rozpočet 

✓ organizace sběru papíru 

✓ příkladné péče o dítě s Aspergerovým syndromem včetně zajištění speciálních 

vzdělávacích pomůcek a vytvoření individuálního vzdělávacího plánu 

✓ vedení praxe studentů pedagogických škol 

✓ příkladného přístupu k sebevzdělávání  

✓ osobního podílu na prezentaci školy na webových stránkách školy a v tisku 

 

❖ Silvii Zjavkové, ředitelce MŠ Sluníčko, Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace,   

IČO 60801085    
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Zdůvodnění: 

➢ Za osobní podíl na hospodaření organizace  

➢ Za osobní podíl při řízení projektů a při spolupráci na projektech jiných subjektů 

 

Silvie Zjavková - projektová činnost 2016 

  Název projektu Vlastník projektu Cíl projektu Stav projektu 

OP VVV - šablony - 

zjednodušené výkaznictví 
MŠ Sluníčko 

Příprava žádosti na projekt 

personální podpory a profesního 

rozvoje pedagogů. 

příprava 

IROP 

MAS Šumperský 

venkov 

Příprava Místního akčního plánu 

na období 2016 - 2020, který 

bude podmínkou pro možnost 

čerpání dotací z IROP. 

realizace  

Zdravé zoubky dětem MŠ Sluníčko Výchova ke zdraví. realizace  

 

➢ Za osobní podíl při přípravě a realizaci školních akcí 

 

Silvie Zjavková - příprava a realizace akcí  2016 

Název akce Popis akce 

Město čte knihu 
Zapojení školy do čtenářské štafety festivalu pořádaného 

Městskou knihovnou. 

Výtvarné soutěže Účast dětí v soutěžích. 

Sběr svršků pro děti různých 

postižení 
Účast v charitativním projektu. 

Vánoční besídky Akce pro děti a jejich rodiče. 

Koncert v kostele ZPM Koncert dětského sborečku Sluníčko v kostele 

Vytoupení pro seniory  Vystoupení realizované pro Pontis o.p.s. 

 

➢ Za nasazení v manažerských a komunikačních kompetencích při řízení organizace 

v oblasti: 

 

✓ aktivního přístupu při zajišťování běžných oprav a údržby budov a zahrad MŠ 
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✓ bezproblémové spolupráce se zřizovatelem v oblasti výkaznictví, inventarizací 

a zpracování podkladů pro rozpočet 

✓ aktivního přístupu při tvorbě nového vzdělávacího programu 

✓ aktivní tvorby spolupráce se ZŠ Vrchlického, ZŠ Šumavská a SOŠ Šumperk, 

Zemědělská 3 

✓ realizace praxe studentek pedagogické fakulty 

✓ osobního podílu na prezentaci školy na webových stránkách školy a v tisku 

✓ přístupu k sebevzdělávání v oblasti pedagogiky předškolního věku  

a v oblasti školského managementu 

 

❖ Mgr. Yvoně Šimkové, ředitelce  MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvková 

organizace, IČO 00852091  

 

Zdůvodnění: 

➢ Za mimořádný osobní podíl na hospodaření organizace  

➢ Za mimořádný osobní podíl při řízení projektů a při spolupráci na projektech jiných 

subjektů 

 

Mgr. Yvona Šimková - projektová činnost 2016 

 Název projektu Vlastník projektu Cíl projektu Stav projektu 

OP VVV - šablony - 

zjednodušené výkaznictví 
MŠ Veselá školka 

Příprava žádosti na projekt 

personální podpory a profesního 

rozvoje pedagogů. 

příprava 

OP VVV - šablony - 

zjednodušené výkaznictví 
Jihočeská univerzita Čtenářská pregramotnost. realizace  

IROP 

Pracovní skupina 

Vzdělávání 

Regionální stálé 

konference pro území 

Olomouckého kraje 

Příprava Krajského akčního plánu 

na období 2016 - 2020, který 

bude podmínkou pro možnost 

čerpání dotací z IROP. 

realizace  

IROP Město Šumperk 

Rekonstrukce zelené školy s cílem 

získat kapacitu pro nové třídy, kde 

se budou vzdělávat děti mladší 3 

let. 

příprava 

Cestička k úspěchu MŠ Veselá školka 

Diagnostika a vzdělávání 

mimořádně nadaných dětí, 

následná spolupráce se ZŠ 

Šumavská. 

realizace  

Konferenční činnost Menza ČR 
Přednášky v oblasti mimořádně 

nadaných dětí. 
realizace  
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Česko - Bavorská 

spolupráce 
MŠ Veselá školka 

Spolupráce se zahraniční MŠ - 

předávání si příkladů dobré praxe. 
realizace  

 

➢ Za osobní podíl při přípravě a realizaci školních akcí 

 

Mgr. Yvona Šimková - příprava a realizace akcí  2016 

Název akce Popis akce 

Město čte knihu 
Zapojení školy do čtenářské štafety festivalu pořádaného 

Městskou knihovnou. 

Veselení Akce pro děti a jejich rodiče. 

Strašidlení Putování okolo MŠ v maskách pro děti a veřejnost. 

Mikulášská nadílka Akce pro děti a jejich rodiče. 

Mikulášská diskotéka Akce pro děti a jejich rodiče. 

Vánoční koncert Veselé děti Vystoupení pro veřejnost  v kostele ZPM. 

Zpívání u stromečku 
Akce pro děti a jejich rodiče spojená s vánočním 

jarmarkem dětských výrobků. 

Krajská síť podpory nadání 

Olomouc 
Individuální akce pro děti mimořádně nadané. 

 

➢ Za vysoké nasazení v manažerských a komunikačních kompetencích při řízení organizace 

v oblasti: 

 

✓ aktivit při organizaci a zajištění údržby a oprav budov mateřské školy (např. 

havárie kanalizačního odpadu) 

✓ bezproblémové spolupráce se zřizovatelem v oblasti výkaznictví, inventarizací a 

zpracování podkladů pro rozpočet 

✓ koordinace třídy s integrovanými mimořádně rozumově nadanými dětmi, včetně 

spolupráce s řediteli základních škol v souvislosti s následným vzděláváním 

mimořádně rozumově nadaných dětí v základní škole a s PPP Šumperk  

✓ aktivní spolupráce s Menzou Praha v oblasti mimořádně rozumově nadaných dětí, 

včetně předávání poznatků a zkušeností ostatním pedagogickým pracovníkům 

v oblasti předškolního vzdělávání 

✓ aktivitní tvorby softwaru řešícího zápis do MŠ a následnou administraci jeho 

správního řízení a souvisejících procesů  

✓ osobní podílu na vytvoření třídy pro 2-3leté dětí a tvorba projektové dokumentace 

na rekonstrukci zelené budovy 

✓ osobní aktivity při účasti dětí mateřské školy ve výtvarných soutěžích 

✓ iniciativu v  sebevzdělávání v oblasti pedagogiky předškolního věku 

a pedagogiky mimořádně rozumově nadaných dětí (konference „ADHDí“, 
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konference „Menza, rozvoj nadání“, konference „Efektivní příprava na povinný 

poslední ročník předškolní výchovy“ apod.)  

✓ aktivity při organizaci a zajištění údržby a oprav budov mateřské školy 

✓ osobního podílu na prezentaci školy na webových stránkách školy, v tisku  

a na webových stránkách Menzy Praha 

 

❖ PhDr. Petře Müllerové, Ph.D., ředitelce SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, Komenského 9, IČO 

00852082 

   

Zdůvodnění: 

➢ Za osobní podíl na dobrém hospodaření organizace  

➢ Za zvládnutí manažerského a komunikačního řízení organizace 

 

✓ za aktivní přístup k řízení a organizaci zájmové činnosti v rámci celé organizace, 

včetně organizace zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

✓ za aktivitu při organizaci a zajištění údržby a oprav svěřeného majetku všech  

pracovišť ( budova ul. Komenského, Vila Doris, Švagrov, základna Hraběšice, 

základna Štědrákova Lhota) 

✓ za osobní podíl na zefektivnění řízení organizace  

✓ za příkladný přístup k řešení naléhavých problémů v ekonomické, pedagogické  

a provozní oblasti střediska volného času 

✓ za přípravu a realizaci databáze pro soutěže vyhlašované MŠMT 

✓ za uspořádání Dnu otevřených dveří 

✓ za iniciativu v oblasti spolupráce s Univerzitou Palackého, Přírodovědeckou 

fakultou, katedrou ekologie 

✓ za navázání spolupráce s BESIPem – proškolení pedagogů a zajištění výukových 

programů dopravní výchovy pro mateřské a základní školy 

✓ za aktivní spolupráci s MAS Šumperský venkov v oblasti přípravy Místního 

akčního plánu pro následující období 

✓ za prezentaci organizace jako celku na krajské konferenci EVVO Sluňákov 

včetně přípravy anotace výukového programu střediska ekologické výchovy 

✓ za aktivitu a osobní účast na realizaci odpoledního programu pro děti v rámci 

projektu „Město čte knihu“ 

✓ za spoluorganizování celorepublikové soutěže v interpretaci melodramatu (ve 

spolupráci se sdružením Galimatyáš) 

✓ za aktivní účast na metodických kabinetech (požadavky a návrhy členů kabinetů 

pro tvorbu plánu DVPP) 

✓ za osobní podíl na realizaci akcí pro veřejnost (Drakiáda, Medový den, Rodina 

jiné zemětřesení apod.) 

✓ za aktivní přístup k sebevzdělávání v oblasti ekonomiky, managementu a 

pedagogiky volného času 

❖ Mgr. Kamile Šeligové, ředitelce Městské knihovny Šumperk, příspěvková organizace,  

17. listopadu 6, IČO 65496604 

              

 Zdůvodnění:  

➢ Za osobní podíl na hospodaření organizace  

➢ Za osobní podíl při řízení projektů a při spolupráci na projektech jiných subjektů 
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Mgr. Kamila Šeligová - projektová činnost 2016 

 Název projektu Vlastník projektu Cíl projektu Stav projektu 

Poezie a hudba Městská knihovna Akce pro veřejnost. realizace 

Setkávání se seniory Městská knihovna Akce pro seniory ze Šumperska. realizace 

Město čte knihu Městská knihovna 

Festival štafetového čtení, do 

něhož jsou zapojené městské 

příspěvkové organizace, a řada 

doprovodných akcí pro veřejnost. 

realizace 

Projekt připojení knihoven 

Loučná nad Desnou, 

Sobotín a Vernířovice 

Městská knihovna 

Spojení veřejných knihoven pod 

středisko Šumperk od 

01.01.2017. 

příprava 

Rekonstrukce budovy na ul. 

Masarykova 
Město Šumperk 

Rekonstrukce budovy - nová 

městská knihovna. 
příprava 

 

➢ Za osobní podíl při přípravě a realizaci  veřejných akcí 

 

 

Mgr. Kamila Šeligová - příprava a realizace akcí  2016 

Název akce Popis akce 

Knihovny seniorům Odborný seminář pro knihovníky šumperského regionu. 

Organizace tematických besed Akce pro veřejnost. 

 

➢ Za vysoké nasazení v manažerských a komunikačních kompetencích při řízení organizace 

v oblasti: 

 

✓ aktivit při organizaci a zajištění údržby a oprav budov městské knihovny 

✓ aktivního přístupu v přípravě projektu rekonstrukce budovy na ul. Masarykova, při 

přípravě časového harmonogramu stavebních prací a průběžné komunikaci 

s budoucími nájemci budovy 

✓ organizace partnerské spolupráce s knihovnou v Nyse 

✓ osobní inciativy v získávání dalších finančních zdrojů z dotací v rámci Olomouckého 

kraje a ČR 

✓ přípravy podkladů pro tvorbu webových stránek knihovny 

✓ osobního podílu na revizi a aktualizaci knihovního fondu 

✓ osobního podílu na prezentaci knihovny na veřejnosti a ve sdělovacích prostředcích 
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❖ MgA. Kamilu Navrátilovi, řediteli Kina OKO Šumperk, Masarykovo náměstí 3,   

IČO  00851400               

  

Zdůvodnění: 

➢ Za osobní podíl na hospodaření organizace  

➢ Za osobní podíl při řízení projektů a při spolupráci na projektech jiných subjektů 

 

MgA. Kamil Navrátil - projektová činnost 2016 

 Název projektu Vlastník projektu Cíl projektu Stav projektu 

Omezení bariér v Oku Kino Oko 

Fond kinematografie přispěl 

částkou 110 tis. Kč na zavedení 

technologií pro sluchově a zrakově 

postižené diváky. 

realizace 

Dolby Atmos Kino Oko 

Projekt podporovaný společností 

Dolby na vybavení vybraných kin 

nejmodernější zvukovou 

technikou. 

příprava 

Rekonstrukce budovy kina Město Šumperk Rekonstrukce budovy a předsálí. příprava 

 

 

➢ Za osobní podíl při přípravě a realizaci  veřejných akcí 

 

MgA. Kamil Navrátil - příprava a realizace akcí  2016 

Název akce Popis akce 

Džemfest Záznam koncertu Kss Rocks Vegas. 

Město čte knihu 
Spolupráce s Městskou knihovnou na doprovodném 

programu festivalu. 

Snow film fest Pořad pro veřejnost s outdoorovou tématikou. 

Beseda s cestovatelem Ladislavem 

Zimburou Akce pro veřejnost. 

Přímé přenosy oper, baletů a 

divadla Akce pro veřejnost. 

 

➢ Za nasazení v manažerských a komunikačních kompetencích při řízení organizace 

v oblasti: 

http://www.sumperk.cz/


 

 

➢ aktivního přístupu při organizaci a zajišťování oprav a údržby celé budovy kina  

➢ získávání dalších zdrojů financování (zvýšený příjem finančních prostředků 

z reklamy  - nabídka reklamy firem přímo na webových stránkách kina) 

➢ iniciativy k revizi metodiky k registru smluv v oblasti licenčních smluv 

➢ dramaturgie a pravidelného vylepšování technického vybavení kina 

➢ organizace a zajišťování činnosti filmového klubu 

➢ osobního iniciativy na organizaci výtvarných a fotografických výstav v prostorách 

kina  

➢ osobního podílu na prezentaci kina prostřednictvím webových stránek kina, včetně 

správy těchto stránek  

➢ prezentace a PR článků o filmových představeních na webových stránkách Rej.cz, 

Novinky.cz, Sumersko.net, Šumperk.info a v tisku (Týden na severu, MF Dnes, 

Šumperský zpravodaj, Kulturní život města Šumperka, Český rozhlas Olomouc), 

včetně prezentace programu kina na infosumperk.cz, sumpersko.net, 

navstivtejeseniky.cz, facebook a newslettery. 
 

Zpracovala: Ing. Helena Miterková 

 

http://www.sumperk.cz/

