Základní škola a Mate ská škola, Uherské Hradišt –
Jarošov, Pivovarská 200, p ísp vková organizace

Sm rnice o svobodném p ístupu k informacím a k ochran informací
Sm rnice íslo:

ze dne :

s ú inností od: 1.9.2007

V souladu s dikcí zákona .106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto zp sobu zve ej ování informací:
1. Základní informace, které je škola v souladu s dikcí zákona . 106/1999 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis
povinna zve ej ovat, budou ve ejnosti zp ístupn ny :
- na informa ní tabuli školy v p ízemí školy,
- na internetových stránkách školy,
Název školy:
Identifikátor za ízení:
Adresa
Právní forma:
I O:
Z izovatel:
Telefon

e-mail:
www stránky:

1. Údaje o škole
Základní škola a Mate ská škola , Uherské Hradišt – Jarošov, Pivovarská 200,
p ísp vková organizace
102 737 764
Pivovarská 200, Uherské Hradišt – Jarošov, 686 01
p ísp vková organizace
70993327
M sto Uherské Hradišt
572 545 077 – základní škola
572 545 180 – mate ská škola
572 545 057 – školní jídelna
776 129 317 – školní družina
zsjarosov@uhedu.cz
www.zsjarosov.zkedu.cz
2. Údaje o jmenování editele školy

editel školy:
Mgr. Pavel JAN Á
jmenován na základ usnesení Rady m sta Uherské Hradišt , . j.1252//81/R/2006 ze dne 30. kv tna 2006
3.

Další pracovníci pov ení poskytováním informací

S platností od 1.1.2007 pov uji svého statutárního zástupce pí. V ru POCHYLOU tel. 572 545 180 jako osobu
odpov dnou za:
Poskytování informací podle l. 8 odst. 2 zákona . 106/1999 Sb. Informace lze vyžádat elektronickou poštou na
e-mailové adrese: msjaruh@uhedu.cz
Další pracovníci oprávn ní k poskytování informací:
Hospodá ka školy: pí. Anita JÁNOŠÍKOVÁ
4.Vymezení pravomocí a p sobnosti editele školy (podle § 164 a 165 zákona . 561/2004 Sb., školský
zákon)
editel školy:
a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzd lávání a školských služeb,
b) odpovídá za to, že škola poskytuje vzd lávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzd lávacími
programy,
c) odpovídá za odbornou a pedagogickou úrove vzd lávání a školských služeb,
d) vytvá í podmínky pro výkon inspek ní innosti eské školní inspekce a p ijímá následná opat ení,
e) vytvá í podmínky pro další vzd lávání pedagogických pracovník a pro práci školské rady,

f) zajiš uje, aby osoby uvedené v § 21 školského zákona byly v as informovány o pr b hu a výsledcích
vzd lávání žáka,
g) zajiš uje spolupráci p i uskute ování program zjiš ování výsledk vzd lávání vyhlášených ministerstvem,
h) odpovídá za zajišt ní dohledu nad d tmi a nezletilými žáky ve škole.
editel školy z izuje pedagogickou radu jako sv j poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické
dokumenty a opat ení týkající se vzd lávací innosti školy. P i svém rozhodování editel školy k názor m
pedagogické rady p ihlédne. Pedagogickou radu tvo í všichni pedagogi tí pracovníci školy.
editel školy dále:
a) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy,
b) odpovídá za použití finan ních prost edk státního rozpo tu,
c) p edkládá rozbor hospoda ení podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem.
editel školy rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v t chto p ípadech:
a) p e azení žáka nebo studenta do vyššího ro níku podle § 17 odst. 3 a povolení individuálního vzd lávacího
plánu podle § 18,
b) p ijetí dít te k p edškolnímu vzd lávání podle § 34 a ukon ení p edškolního vzd lávání podle § 35,
c) odkladu povinné školní docházky podle § 37,
d) p evedení žáka do odpovídajícího ro níku základní školy podle § 39 odst. 2,
e) p ijetí k základnímu vzd lávání podle § 46, p estupu žáka podle § 49 odst. 1 a p evedení žáka do jiného
vzd lávacího programu podle § 49 odst. 2, povolení pokra ování v základním vzd lávání podle § 55 odst. 2,
f) p ijetí ke vzd lávání ve st ední škole podle § 59 a následujících, vyšší odborné škole podle § 93 a
následujících a v konzervato i podle § 88,
g) p estupu, zm n oboru vzd lání a p erušení vzd lávání podle § 66 a 97,
h) opakování ro níku po spln ní povinné školní docházky podle § 52 odst. 6, § 66 odst. 7 a § 97 odst. 8,
i) snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzd lávání a školských služeb podle § 123 odst. 4,
j) podmín ného vylou ení a vylou ení žáka nebo studenta ze školy nebo školského za ízení podle § 31 odst. 2 a
4,
k) uznání dosaženého vzd lání podle § 70 a 100,
l) povolení a zrušení individuálního vzd lávání žáka podle § 41.
5. Stížnosti, oznámení a podn ty se vy izují následujícím zp sobem:
5.1 Stížnosti proti rozhodnutím editele školy podle zákona . 500/2004 Sb., správní ád.
- podává se editeli školy,
5.2. odvolacím orgánem je krajský ú ad.
§ 175 zákona . 500/2004 Sb., správní ád
§ 165 odst. 2 zákona . 561/2004 Sb., školský zákon
5.3 Stížnosti proti podmínkám, pr b hu a výsledk m vzd lávání.
- podává se u itel m jednotlivých p edm t , t ídním u itel m, editeli školy, z izovateli, eské školní inspekci.
- eská školní inspekce p edá výsledky šet ení z izovateli a z izovatel informuje eskou školní inspekci o
p ijatých opat eních.
§ 174 odst. 4 zákona . 561/2004 Sb., školský zákon.
5.4. Stížnosti v oblasti pracovn právních vztazích.
- stížnost je povinen projednat editel školy se zam stnancem,
- zam stnanec se m že domáhat svých práv u soudu.
§ 14 odst. 3 zákona . 262/2006 Sb.,
§ 24 zákona . 251/2005 Sb., o inspekci práce,
MŠMT R j. 14 269/2001-26, pracovní ád pro zam stnance škol a školských za ízení

6. Postup p i vy izování žádostí o poskytnutí informace stanovený zákonem .106/1999 Sb., ve zn ní
pozd jších p edpis
6.1. Žádost o poskytnutí informace se podává ústn (osobn i telefonicky) nebo písemn (doru ená poštou,
osobn i jiným zp sobem, elektronickou poštou nebo na jiném nosi i dat).

6.2. Pokud žádost o poskytnutí informace sm uje k poskytnutí zve ejn né informace ve smyslu l. 2 odst. 5,
m že zástupce povinné osoby místo požadované informace sd lit jen údaje umož ující vyhledání a získání
zve ejn né informace. V p ípad ústní žádosti tak u iní neprodlen , v p ípad písemné žádosti nejpozd ji do 7
dn ode dne doru ení žádosti. Pokud žadatel trvá na p ímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta.
6.3. Není-li žádost vy ízena ústn v souladu s lánkem 9, poskytne se požadovaná informace písemn ,
nahlédnutím do spisu (v etn možnosti po ízení kopie) nebo na pam ových mediích.
6.4. Ústní žádost lze vy ídit ústn jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud žadatel trvá na písemném
vy ízení, vyzve jej povinná osoba k podání žádosti v písemné form . Tato pak bude vy ízena jako písemná
žádost o informaci podle zákona . 106/1999 Sb.
6.5. Žádost o poskytnutí informací doporu enou poštou p ijímá editel školy. Žádost doru enou osobn ,
elektronickou poštou nebo na jiných nosi ích dat, p ijímá editel školy .
6.6. Žádost o poskytnutí zve ejn né informace se zpravidla vy izuje poskytnutím údaj o zve ejn ní. Sd lení
žadatele, že trvá na poskytnutí informace podle l. 8. odst. 4, se považuje za nové podání žádosti.
6.7. Pokud ze žádosti není z ejmé, že sm uje v i povinné osob nebo kdo žádost podal, pov ený pracovník ji
bez dalšího odloží. Taková žádost není podáním ve smyslu zákona .106/1999 Sb., nepodléhá evidenci podle
lánku 12.
6.8. Pokud je žádost nesrozumitelná, není z ejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována p íliš
obecn , pov ený pracovník vyzve žadatele ve lh t do sedmi dn ode dne doru ení žádosti, aby žádost up esnil.
Neup esní-li žadatel žádost do 30 dn ode dne doru ení výzvy, rozhodne pov ený pracovník o odmítnutí
žádosti.
6.9. Pokud je požadovaná informace mimo p sobnost povinné osoby, pov ený pracovník žádost odloží a
odložení žádosti a jeho d vod sd lí do t í dn žadateli (zákon .106/1999 Sb. nestanoví povinnost postoupit
žádost p íslušnému orgánu).
6.10. Pov ený pracovník poskytne žadateli informaci nejpozd ji do 15 dn ode dne doru ení žádosti, p ípadn
ode dne up esn ní žádosti podle odstavce 3. O form , ve které bude informace poskytnuta (viz l. 8 odst. 5),
rozhoduje pov ený pracovník.
6.11. Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání k místn p íslušnému krajskému
ú adu, prost ednictvím editele školy a to do 15 dn ode dne doru ení rozhodnutí nebo od marného uplynutí
lh ty pro vy ízení žádosti v p ípad uvedeném v l. 11 odst. 4.
6.12. Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace vydaném editelem školy rozhodne krajský
ú ad v pov ené p sobnosti do 15 dn od p edložení odvolání editelem školy. Pokud ú ad v uvedené lh t
nerozhodne, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým zamítl odvolání a potvrdil napadené rozhodnutí. Za den
doru ení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lh ty pro vy ízení odvolání.
6.13. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, tím není dot ena možnost soudního p ezkoumání rozhodnutí
o odvolání.
6.14. Pov ený pracovník je povinen prokazateln (písemn ) informovat žadatele o prodloužení lh ty a
d vodech prodloužení, a to ješt p ed uplynutím lh ty podle odst. 5.
6.15. Pokud povinná osoba odmítne zcela nebo z ásti poskytnout žadateli informace, vydá o tom ve lh t
uvedené v l. 10 odst. 5., p ípadn v ádn prodloužené lh t podle l. 10 odst. 6 a 7 rozhodnutí. Rozhodnutí se
nevydává v p ípad odložení v ci podle l. 10 odst. 2 a odst. 4.
6.16.Rozhodnutí je správním rozhodnutím ve smyslu §46 zákona .500/2004 Sb., správní ád, a musí obsahovat
následující náležitosti (viz vzor rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace uvedený v P íloze .1 tohoto
pokynu):
a) název a sídlo povinného subjektu,
b) íslo jednací a datum vydání rozhodnutí,
c) ozna ení žadatele o informaci (jméno a p íjmení fyzické osoby, název a sídlo právnické osoby),

d) výrok, který obsahuje samotné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace požadované žadatelem,
e) od vodn ní, které obsahuje d vod odmítnutí poskytnutí informace, v etn každého omezení práva na
informace (viz l. 5 a l. 6), s uvedením ustanovení p íslušných právních p edpis ,
f) pou ení o odvolání, které obsahuje pou ení o místu, form a dob podání odvolání,
g) vlastnoru ní podpis statutárního p edstavitele povinné osoby s uvedením jména, p íjmení a funkce,
h) jméno, p íjmení a funkce pov eného pracovníka.
6.17. Rozhodnutí se doru uje do vlastních rukou žadatele.
6.18. Jestliže povinná osoba ve lh t pro vy ízení žádosti (viz l. 10 odst. 5 nebo v ádn prodloužené lh t
podle l. 10 odst. 6 a 7) neposkytne žadateli informace nebo nevydá rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí
informace, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým bylo poskytnutí informace odmítnuto.
6.19. Pokud žadatel žádá o poskytnutí více informací, z nichž n které jsou vylou eny, povinná osoba p ípustné
informace poskytne a soub žn rozhodne o odep ení vylou ených informací.
6.20. Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace je p ezkoumatelné soudem podle §247 a násl. zákona
.99/1963 Sb., ob anský soudní ád, ve zn ní pozd jších p edpis . Možnost soudního p ezkoumání není
podáním odvolání dot ena.
6.21. Pov ený pracovník vede evidenci písemných žádostí o poskytnutí informace.
6.22. Evidence žádostí obsahuje:
a) datum doru ení žádosti, v c, íslo jednací
b) jméno, p íjmení žadatele (název a sídlo), spojení na žadatele
c) zp sob, jakým bylo ve v ci postupováno a jak byla žádost vy ízena
d) datum vy ízení žádosti
- Údaje v evidenci žádostí jsou chrán ny podle zákona .101/2000 Sb., o ochran osobních údaj
v informa ních systémech.
7. P ehled nejd ležit jších právních p edpis , kterými se editel školy p i výkonu své p sobnosti ídí
Zákon . 561/2004 Sb., školský zákon,
Zákon . 562/2004 Sb., kterým se m ní n které zákony v souvislosti s p ijetím školského zákona
zákon . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím ve zn ní 61/2006,
zákon . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj ,
zákon . 412/2005 Sb., o ochran utajovaných informací a bezpe nostní zp sobilosti
zákon . 500/2004 Sb., správní ád
vyhláška . 48/2005 Sb., o základním vzd lávání
vyhláška . 14/2005 Sb., o p edškolním vzd lávání
vyhláška . 73/2005 Sb., o vzd lávání d tí, žák a student se speciálními vzd lávacími pot ebami
zákon . 218/2003 Sb., o odpov dnosti mládeže za protiprávní iny,
Kompletní sumá dokument je k dispozici u editele a jeho statutárního zástupce .
8. Lh ty pro vy izování stížností jsou
10 dn :
Do 10 dn od doru ení se vy izují jednodušší stížnosti
30 dn :
Lh ta pro vy izování všech ostatních stížností mimo výjimek
Výjime n prodloužená: Lh tu 30 dní lze prodloužit zcela výjime n ve zvláš složitých p ípadech.
Proti st žovatel m (v p ípad rodi ani proti žák m) nesmí být in ny žádné nep ípustné kroky proto, že podali
stížnost. editel školy je povinen sledovat, jak jsou opat ení uložená ke zjednání nápravy pln na a pop ípad
vyvozovat další d sledky.
Vyžaduje-li to správné vy ízení stížnosti, musí být p i šet ení slyšen st žovatel, jakož i osoby, proti kterým
stížnost sm uje.
Stížnost se považuje za vy ízenou, jakmile po jejím prošet ení byla u in na opat ení pot ebná k odstran ní
zjišt ných závad a st žovatel o tom byl vyrozum n.
O vy ízení stížnosti musí být st žovateli podána zpráva ve stanovených lh tách, a to i v p ípad , bylo-li zjišt no,
že stížnost není oprávn ná.
Proti zp sobu vy ízení stížnosti není možné podat odvolání, ale m že se podat nová stížnost. Tato nová stížnost
však musí obsahovat další up es ující skute nosti, jinak není pot ebné tuto stížnost prošet ovat.
editel školy je povinen reagovat i na stížnost, která byla zve ejn na v tisku, rozhlase a televizi a na n ž byl
jejich redakcí upozorn n. Redakce pak mají povinnost zp tn informovat o p ijatých opat eních.

9. Povinnosti editele
9.1. editel školy je v souladu s § 10 odst. 3 zákona . 561/2004 Sb., je povinen zve ejnit výro ní zprávu o
innosti školy na p ístupném míst a umožnit nahlížet a po izovat si z ní opisy a výpisy za cenu v míst
obvyklou.
9.2. editel školy je povinen umožnit každému po ízení kopií informací uvedených v zákon
zn ní pozd jších p edpis .

. 106/1999 Sb. Ve

10. Omezení práva na poskytnutí informace
10.1. editel školy nesmí poskytnout informaci, která :
- vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o jejím rasovém p vodu, národnosti,
- o politických postojích a lenství v politických stranách a hnutích, vztahu k náboženství,
- o její trestné innosti, zdraví a sexuálním život ,
- o rodinných p íslušnících a majetkových pom rech, pokud tak nestanoví zvláštní zákon nebo s p edchozím
písemným souhlasem žijící dot ené osoby,
- jestliže dot ená osoba nežije, lze informaci o ní poskytnout jen za p edpokladu, že bude zachována její lidská
d stojnost, osobní est, dobrá pov st a chrán no její dobré jméno,
- ochranu soukromí a osobnosti fyzické osoby poskytují také zvláštní zákony, nap . zákon 101/2000 Sb., o
ochran osobních údaj , ob anský zákoník.
- je ozna ena za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení zákona .63/2001 Sb., kterým se vyhlašuje úplné
zn ní obchodního zákoníku. Za porušení obchodního tajemství se nepovažuje poskytnutí informací
týkajících se rozsahu a p íjemce prost edk ze státního rozpo tu (výše neinvesti ních výdaj a investi ních
výdaj p id lených jednotlivých školám, p edškolním a školským za ízením, výše dotací poskytnutých
jednotlivým soukromým školám, p edškolním a školským za ízením atd.)
- byla získána od osoby, které informa ní povinnost zákon neukládá, pokud nesd lila, že s poskytnutím
informace souhlasí (jedná se o informace, které z izovatel, ŠI i editel získal od osob v souvislosti
s pln ním svých úkol , které ovšem p ekra ují zákonný rozsah sd lení nutný pro pln ní t chto úkol a
p itom nejsou chrán ny podle odstavc 2 a 3).
- se týká probíhajícího trestního ízení,rozhodovací innosti soud nebo jejíž poskytnutí by bylo porušením
ochrany duševního vlastnictví (zejména ochrana podle zákona . 121/2000 Sb., autorský zákon, ve zn ní
pozd jších p edpis .. Ochrana podle tohoto zákona je poskytována díl m literárním, v deckým a
um leckým, která jsou výsledkem tv r í innosti autora. Takové dílo nelze poskytnout jiné osob , zve ejnit
i jinak s ním nakládat bez souhlasu autora. Autorská ochrana není poskytována informacím obsaženým v
dílu, ale pouze dílu jako takovému. V rámci resortu se tato ochrana týká nap . individuáln schválených
u ebních dokument soukromých škol a projekt žadatel o poskytnutí dotace).
- editel školy m že omezit poskytnutí informace, pokud se jedná o novou informaci, která vznikla p i
p íprav rozhodnutí; to platí jen do doby, kdy se p íprava ukon í pravomocným rozhodnutím (jedná se o
informace vzniklé v etap p ípravy rozhodnutí, nap . stanoviska jednotlivých organiza ních útvar povinné
osoby k ur ité v ci p ed jejich sjednocením ve form rozhodnutí navenek).
(Omezení práva na informace uvedená v p edchozím odstavci znamená, že povinná osoba – editel školy poskytne požadované informace v etn doprovodných informací po vylou ení informací uvedených v l. 5. a
l. 6. Odep ít poskytnutí vylou ené informace lze pouze po dobu, po kterou trvá d vod odep ení.)
11. Sazebník úhrad za poskytování informací
1.

Poskytování informací
Kopírování na kopírovacích strojích

2.

Tisk na tiskárnách PC

3.
4.
5.

Kopírování na magnetické nosi e
Zpracování požadovaných výstup pov eným
pracovníkem školy – kompilace
z podkladových materiál
Informa ní brožura

6.

Náhrady za odeslání

Poznámka
A4 jednostranné
A4 oboustranné
A3 jednostranné
A3 oboustranné
A4 ernobílé
A4 barevné
CD - ROM
výstup

K
2,00
3,00
4,00
6,00
3,00
10,00
30,00
Dle hodinové sazby
pov eného pracovníka
Podle kalkulace
skute ných náklad
dle platných tarif

7.

Telekomunika ní poplatky

8.

Druhopisy vysv d ení a diplom

9.

Nahlížení do spis a vnit ních dokument
školy

úhrada za obálku A6
úhrada za obálku A5
úhrada za obálku A4
mezim stské
místní, e-mail

0,50
2,50
4,00
dle platných tarif
dle platných tarif
úhrada vynaložených
náklad
bezplatné

Úhrady jsou vybírány v kancelá i školy. Za správnost výb ru K dle sazebníku odpovídá hospodá ka školy.
editel školy je povinen žadateli na jeho žádost potvrdit p edpokládanou výši úhrady náklad . V od vodn ných
p ípadech podmíní vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy. Výše zálohy nesmí p ekro it
p edpokládané vynaložené náklady. Úhrada náklad je p íjmem školy.
12. Záv re ná ustanovení
editel a osoby pov ené postupují ve sporných p ípadech podle ustanovení zákona . 106/1999 Sb. ve zn ní
pozd jších p edpis .
Mgr. Pavel JAN Á
editel školy
V Uherském Hradišti – Jarošov 28. srpna 2007
P ílohy : Vzor rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace

Základní škola a Mate ská škola, Uherské Hradišt –
Jarošov, Pivovarská 200, p ísp vková organizace

Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace
Základní škola a Mate ská škola, Uherské Hradišt – Jarošov, Pivovarská 200, p ísp vková organizace
Mgr. Pavel JAN Á , editel školy
j.:
Datum vydání rozhodnutí :
Ozna ení žadatele (název a sídlo právnické osoby, jméno a p íjmení fyzické osoby) :
Rozhodnutí
o odmítnutí poskytnutí informace podle §15 zákona .106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím
Výrok
V souladu s (uvést konkrétní ustanovení zákona .106/1999 Sb.) se informace (uvést jaké informace se žadatel
domáhal) , o kterou jste žádal (a) v žádosti ze dne (uvést den podání ve smyslu §14 odst. 1 zákona .106/1999
Sb.)
neposkytuje

Od vodn ní
Uvést od vodn ní každého omezení práva na informace, v etn p íslušných ustanovení zákona .106/1999 Sb.

Pou ení o odvolání
Uvést, že proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání k (ozna it daný subjekt), a to do 15 dn ode dne
doru ení, prost ednictvím (ozna it subjekt, který rozhodnutí vydal).

………………………………………….
…………………………………… editel školy

Pov ená osoba : …………………., statutární zástupce editele školy

