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Podpis

Rada města Čáslavi

3 V celkovém hodnocení je zohledněna oblast hodnocení Strategické řízení a plánování 20 %, oblast hodnocení Poskytování vzdělávání, školských služeb 25 %, oblast hodnocení Personální řízení 20 %,

oblast hodnocení Hospodaření a správa majetku 15 %, oblast hodnocení Řízení doplňkové činnosti 5 %, oblast hodnocení Vztah k veřejnosti 10 % oblast hodnocení Komunikace a spolupráce se

zřizovatelem a školskou radou 5 %. Celkové hodnocení je uvedeno jako součet hodnot za všechny oblasti hodnocení při zohlednění těchto vah (vynásobený příslušnou vahou), vydělený hodnotou 100.

Zaokrouhleno je na dvě desetinná místa.

1 Hodnocení dle pětistupňové škály, kde 4 znamená příklad dobré praxe, 3 nadstandard, 2 dostatečná úroveň, 1 dílčí nedostatky a 0 nevyhovující.

Návrh opatření4

Celkové hodnocení

Úroveň splnění hlavních úkolů a cílů za uplynulé období

Hodnocený je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem

0,0

Hodnotící komise schválila závěrečné hodnocení dne

Členové hodnotící komise

4 Podpora dalšího vzdělávání a jiných forem osobního rozvoje, zvýšení nebo snížení osobního příplatku, poskytnutí odměny, odvolání ředitele, vyhlášení konkursu, případně další opatření. Vyhlášení

konkursu lze navrhnout jako opatření pouze u hodnocení, které bezprostředně předchází období od začátku šestého měsíce do konce čtvrtého měsíce před uplynutím období 6 let výkonu práce na

pracovním místě ředitele školy nebo školského zařízení, nebo u hodnocení, které probíhá právě v tomto období.

Závěrečné hodnocení Radou města Čáslavi

Opatření4

Hodnocený ředitel byl seznámen se závěry dne

Podpisy

2 Spolupráce se školskou radou se týká pouze základních škol, u ostatních škol a školských zařízení bude zohledněna pouze spolupráce se zřizovatelem.

Rada města Čáslavi schválila opatření dne

Vyjádření hodnoceného ředitele

se závěrečným hodnocením hodnotící komisí


