
 

 

Poskytování informací týkajících se činnosti školy veřejnosti 

Vážení rodiče, 

rádi bychom vás co nejlépe informovali o činnosti školy, o dobrých výsledcích, kterých 
dosahujeme a nabídce pro vaše děti. Všechny potřebné informace vám poskytujeme o 
přestávkách, na třídních schůzkách, na třídních a školních předehrávkách nebo při osobním 
jednání s vyučujícími. Rovněž můžete získat informace na našich webových stránkách. 
Tento osvědčený a vyhovující systém jsme doplnili možností získat podrobnější informace, 
jak nám to ukládá zákon č. 106/1999 Sbírky zákonů o svobodném přístupu k informacím 
v platném znění. Tyto informace jsou volně přístupné v sekretariátu školy. 

 
Informace o všech těchto skutečnostech vám poskytne ekonomka školy p. Věra Smolková, 
telefon 558955759, nebo ředitel školy MgA. Pavel Béreš, telefon 558955760, 731686603 
 

Informace uložené v sekretariátu 

Ve zvláštním pořadači jsou umístěny k volnému nahlédnutí všechny právní normy, které jsou 
závazné pro tuto školu a kterými se ve své práci řídí. 

Dále jsou zde k nahlédnutí: 
- údaje o jmenování ředitele, 
- zřizovací listina, 
- výroční zpráva o činnosti školy (za uplynulé školní roky) 
- zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace (za kalendářní roky) 
- vnitřní směrnice při poskytování stížnosti, 
- vnitřní směrnice při vyřizování žádosti o poskytnutí informací, 
- ostatní vnitřní směrnice, 
- školní řád, 

Tyto materiály jsou veřejně přístupné a žadatelé o informace jsou odkázáni nejdříve na ně. 
Pokud požadují informace nad rozsah těchto materiálů, ujasní se rozsah požadovaného, 
časová náročnost a předpokládaná výše poplatku za poskytnutí informací. 

 

Způsob hrazení nákladů 

 
1) V souvislosti s poskytováním informací vydává škola sazebník úhrad nákladů spojených 
s vyhledáním a poskytnutím požadované informace. 
 
2) V osobních nákladech se účtují skutečné mzdové náklady zaměstnance vyhledávajícího 
informaci. Vychází se z průměrné hodinové mzdy. Výsledná částka se zaokrouhluje na celé 
desetikoruny dolů.  
 
Sazba nákladů na pořízení informace činí: 
 
Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informaci 50,- Kč, bude poskytnuta zdarma. 



 

 

 
Kopírování: 
Formát A4 jednostranný……………………………………………….2,- Kč 
Formát A4 oboustranný………………………………………………..3,- Kč 
 
Za odeslání informace: 
Poštovné a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku. 
Další věcné náklady: 
Podle formy poskytované informace. 
Osobní náklady: 
Podle toho, kdo informaci vyhledává. 
 
 

Tento sazebník platí od 1. 9. 2012. Aktualizováno dne 10 září 2016. 

 

 

 MgA. Pavel Béreš 

 ředitel školy 

 

 

 


