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Záznam webináře Vztah zřizovatele a ředitele školy 
Kde jsou hranice kompetencí zřizovatele a ředitele, co říká legislativa a jaká je praxe 
 

Vztah zřizovatele a ředitelů jím zřizovaných škol je složitý a právně komplikovaný. V 

důsledku nejasností často dochází k překračování kompetencí zřizovatele nebo naopak 

nerespektování jeho autority ze strany ředitelů škol. Cílem webináře je vyjasnit tento vztah a 

na konkrétních příkladech ukázat optimální spolupráci. 

 

Přednáší: JUDr. Eva Janečková 

Místo konání: offline 
 

Zaměření webináře: Postavení ředitele školy je právně velmi komplikované, ředitel se 

nachází v několika různých pozicích jak ve vztahu ke škole, tak ve vztahu ke zřizovateli. 

Cílem záznamu webináře je vyjasnit toto postavení a přispět k pochopení hranic kompetencí 

ředitele i zřizovatele. Současná doba více něž kdy jindy klade požadavky na spolupráci obou, 

neboť je nezbytné řešit otázky, které ředitel školy dosud neřešil a které vyžadují i spolupráci 

zřizovatele. Webinář se také věnuje dlouhodobě sporným otázkám, jako je odměňování 

ředitele školy. 
 

Komu je webinář určen: Záznam webináře je určen všem vedoucím pracovníkům škol a 

zástupcům zřizovatele, kteří mají kontakt se zřizovanými školami, včetně zastupitelů, radních 

a starostů. 
 

Program nahrávky webináře: 

1. Obec jako zřizovatel škol: 

 Právní základy vztahu mezi zřizovatelem a ředitelem školy 

 Jmenování 

 Postavení ředitele 

 Zřizovatel v postavení „zaměstnavatele“ vůči řediteli školy 

 Vztah zřizovatele k ostatním pracovníkům školy 

 Pravomoci a kompetence zřizovatele vůči škole 

2. Konkrétní důsledky postavení obce jako zřizovatele: 

 Plat ředitele školy 

 Odměny ředitele školy 

 Poskytování informací o výši platů a odměn zaměstnanců školy jejímu 

zřizovateli 

 Kontrola zřizovatele ve škole 

 Rozhodování o organizaci výuky 

 Přerušení provozu MŠ 
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Závazná objednávka záznamu webináře Vztah zřizovatele a ředitele školy 
Cena záznamu webináře: 1590,- Kč bez DPH  

 

Při zakoupení více přístupů pro jednu organizaci bude poskytnuta sleva ve výši 10 % 

z celkové ceny objednávky. 

 

Název společnosti: 

 

 

Jméno a příjmení objednávajícího: 

 

 

Ulice a č. p., město: 

 

 

 

IČO:                                                                               DIČ: 

 

Email: 

 

Telefon: 

Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační: 

 

 

 

Počet účastníků webináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 
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