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Datum: 21. 6. 2019
Věc: Řešení personálního obsazení školy pro školní rok 2019/2020
Vážený pane starosto,
reaguji na usnesení zastupitelstva obce bod 104/04/19 ze dne 13. 6. 2019, ve kterém jsem žádán
o zprávu řešení personálního obsazení školy pro školní rok 2019/2020. V příštím školním roce
dojde k opětovnému navýšení počtu žáků ze současných 217 na zhruba 229. S narůstajícím
počtem žáků je nutné doplnit i počet nových pedagogických pracovníků. Ze současného
pedagogického sboru odchází Mgr. Vendula Janošová a p. zástupkyně RNDr. Milada Světlíková,
která odchází do starobního důchodu. Od 2. září, tedy od začátku nového školního roku, bude do
funkce zástupce ředitele jmenována Mgr. Eva Janošová. S růstem počtu dětí bude nutné
personálně posílit výuku hlavních předmětů, tedy jazyk český, jazyk německý, matematiku,
fyziku a přírodopis. Na školu nastoupí noví pedagogičtí pracovníci a to konkrétně učitelka
matematiky a fyziky Ing. Milena Novotná, na výuku jazyka českého a jazyka německého Mgr.
Lenka Ovesná, na výuku hudební výchovy Jana Bodláková, Dipl.um., na výuku chemie a
částečný úvazek ve školní družině Mgr. Lenka Váňová. Na zkrácený úvazek zůstává na výuku
jazyka německého i p. RNDr. Milada Světlíková. Všichni vyučující budou přijati na smlouvu na
dobu určitou, protože v dalším roce dojde pravděpodobně k poklesu tříd.
Co se týká školního stravování, v letošním školním roce ukončila pracovní poměr p. Hana
Vlčková, která na škole jako kuchařka pracovala celý svůj profesní život. Ve stavu nemocných
s minimální možností návratu zůstává p. Ivana Jurů, velmi zkušená kuchařka, která tvořila páteř
kuchyňského personálu. Dlouhou dobu / tři týdny/ se nám nedařilo zajistit kvalifikované síly,
které by byly schopny vařit více jak 250 obědů za den / asi 200 obědů pro školu, 30 obědů pro
zaměstnance a 30 obědů pro mateřskou školu/. Během této doby jsem oslovil přes čtyřicet
vyučených i nevyučených kuchařek, firmy zajišťující hromadné stravování i úřad práce. Po
velkém úsilí se nám podařilo zajistit dvě mladé vyučené kuchařky, kterým bylo nabídnuto
okamžité umístění dětí do mateřské školy, čímž se vytvořila možnost k okamžitému nástupu.
Protože nemohou během prázdnin čerpat řádnou dovolenou, bude pracovní poměr ukončen

k 30. 6. 2019, na nový školní rok mají již nyní podepsanou pracovní smlouvu s datem nástupu
26. 8. 2019. Nadále zůstávají v pracovním poměru s pracovní smlouvou na dobu neurčitou
vedoucí školního stravování p. Yvona Vyvlečková a p. Hana Pavlačková. Od 2. 9. 2019 bude
dále funkci pomocné kuchařky /mytí nádobí a úklid/ na zkrácený úvazek vykonávat p. Eva
Máčalíková. Mzdové prostředky potřebné ke stabilizaci školní kuchyně jsou zatím čerpány
z rezervy, kterou si škola vytváří na nenárokové složky platu /osobní příplatky, odměny/.
Případný nedostatek mzdových prostředků by se v závěru roku mohl řešit i využitím fondu
odměn, který má v současnosti škola ve výši 35 912,- Kč.
S pozdravem
Mgr. Aleš Kozubík
ředitel ZŠ a MŠ Újezd

