
 

 

Náborový příspěvek pro pedagogy ZŠ Velké Přílepy 

2020/2021 

Vysvětlení podmínek pro poskytnutí náborového příspěvku  

pro pedagogického pracovníka Základní školy Velké Přílepy 

řešené smlouvou o poskytnutí náborového příspěvku 

 

1) Náborový příspěvek bude vyplacen poskytovatelem, Obcí Velké Přílepy, 

pedagogickému pracovníkovi, který uzavře hlavní pracovní poměr se 

Základní školou Velké Přílepy, okres Praha západ, v zastoupení 

statutárního orgánu organizace, kterým je ředitel školy.  

 

2) Pedagogický pracovník musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon 

své činnosti podle § 7 a § 8 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících a o změně některých zákonů. 

 

3) Náborový příspěvek činí 30 000 Kč a bude zaměstnanci vyplacen na jeho 

účet ve třech částech: 1. část ve výši 10.000 Kč po uplynutí Zkušební doby, 

2. část ve výši 10.000 Kč po uplynutí 1 roku trvání pracovního poměru, 3. 

část ve výši 10.000 Kč po uplynutí doby 2 let trvání pracovního poměru 

příjemce. 

 

4) Na náborový příspěvek má zaměstnanec nárok pouze v případě, že setrvá 

v pracovním poměru k Základní škole ZŠ Velké Přílepy, minimálně dva 

roky s tím, že do této doby se nezapočítává doba trvání mateřské a 

rodičovské dovolené a dlouhodobá pracovní neschopnost přesahující tři 

měsíce. 

 

5) Zanikne-li pracovní poměr u Základní školy Velké Přílepy v průběhu 

zkušební doby, nemá zaměstnanec nárok na náborový příspěvek ani na 

jeho poměrnou část.  

 



 

 

6) V případě, že pracovní poměr založený pracovní smlouvou zanikne jiným 

způsobem než výpovědí ze strany zaměstnavatele z důvodu podle 

ustanovení § 52 písm. a) – c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 

znění pozdějších předpisů nebo dohodou z týchž důvodů, tedy pokud 

zanikne jiným způsobem uvedeným v § 48 odst. 1 zákoníku práce, vrátí 

zaměstnanec poskytovateli náborového příspěvku poměrnou část 

náborového příspěvku s ohledem na závazek minimální délky pracovního 

poměru.  

 

7) Účelem náborového příspěvku je posílení a stabilizace kvalitního 

pedagogického obsazení ve škole.  

 

8) Na náborový příspěvek nemá nárok pedagog, který v průběhu 

předchozích tří let od podpisu smlouvy byl v pracovním poměru se 

Základní školou Velké Přílepy a tento pracovní poměr byl z jakýchkoliv 

důvodů ukončen. 

 

9) Poskytnutí náborového příspěvku v podmínkách této smlouvy je možné, 

je-li pracovní smlouva mezi školou a zaměstnancem uzavřená v době od 

16. 6. 2020 do 28. 8. 2020 

 

10) Získání náborového příspěvku podléhá rozhodnutí zastupitelstva obce.  

 

Velké Přílepy, 15. 6. 2020 


