
Základní škola Morkovice, příspěvková organizace

adresa:     17. listopadu 416, 768 33 Morkovice
telefon:    573 370 023
e-mail:     skola @ zsmorkovice.cz
internet:   www.zsmorkovice.cz

Údaje vyplývající ze zákona o svobodném přístupu k informací

1. Základní informace

jsou veřejnosti zpřístupněny na informační tabuli školy a na internetových stránkách školy.

a) Údaje o jmenování ředitele školy:

Mgr. Jana Teriaki, jmenována 1. 8. 2015.

b) Pravomoci a působnost ředitele ukládá zákon č. 561/2004 Sb. předškolním, základním,

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

c) Osoby určené k přijímání žádostí o poskytnutí informace:

Mgr. Jana Teriaki ředitelka školy

Mgr. Jitka Kyasová statutární zástupce ředitelky školy

Mgr. Jakub Forýtek zástupce ředitelky školy

Helena Strnadelová administrativní pracovnice

Markéta Malá administrativní pracovnice

Milena Gejdová vedoucí školní jídelny

d) Proti rozhodnutí ředitele je možno se odvolat pokud ředitel školy vystupuje v souladu se 

zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád jako správní orgán. Odvolání může podat zákonný zástupce 

žáka. 

e) Stížnosti se podávají podle zákona 500/2004 Sb., Správní řád, 561/2004 Sb., Školský zákon,

 262/2006 Sb., Zákoník práce.

f) Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací stanovuje zákon č. 106/1999 Sb.

o svobodném přístupu k informacím.

http://www.zsmorkovice.cz/


g) Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel základní školy při výkonu

své působnosti řídí:

Zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění - Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání

Zákon č. 500/2004 Sb. v platném znění - Správní řád

Zákon č. 106/1999 Sb. v platném znění - Zákon o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 101/2000 Sb. v platném znění – Zákon o ochraně osobních údajů

Zákon č. 563/2004 Sb. v platném znění – Zákon o pedagogických pracovnících

Zákon č. 262/2006 Sb. v platném znění - Zákoník práce

Zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění – Občanský zákoník

Vyhláška č. 256/2012 Sb.  - vyhláška MŠMT ČR o základním vzdělávání a některých náležitostech 

povinné školní docházky.

Vyhláška č. 225/2009 Sb. – vyhláška MŠMT ČR o náležitostech dlouhodobých záměrů, výročních 

zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 322/2008 Sb. – vyhláška o organizaci školního roku

Vyhláška č. 57/2010 Sb.  – vyhláška MŠMT o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

Vyhláška č. 27/2016 Sb. – vyhláška MŠMT o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných.

Vyhláška č. 116/2011 Sb. – vyhláška MŠMT o poskytování poradenských služeb ve školách a 

školských zařízeních

Vyhláška 463/2011 Sb. – vyhláška MŠMT o školním stravování

Vyhláška 226/2007 Sb. - vyhláška MŠMT o vedení dokumentace škol

Vyhláška MŠMT o některých dokladech o vzdělání

Vnitřní předpisy a řády školy

Školní řád

h) Sazebník úhrad za poskytování informací:

ústní informace se poskytují zdarma

za pořizování kopií se vybírá poplatek 5,- Kč za stránku formátu A4

za zaslání informací poštou je vybíráno předem poštovné za doporučený dopis +10,-Kč

opisy vysvědčení 50,- Kč za jednu stránku (t.j. většinou 100,-Kč za celý dokument)

stejnopisy vysvědčení 50,- Kč za jednu stránku (t.j. většinou 100,-Kč za celý dokument)

2. Výroční zpráva o činnosti školy a o hospodaření školy za uplynulý školní

a kalendářní rok je pro veřejnost k dispozici v kanceláři školy a na internetových

stránkách školy www.zsmorkovice.cz. Školní řád a Školní vzdělávací program je přístupný 

v ředitelně školy.

http://www.zsmorkovice.cz/


3. Z informací uvedených v odstavci 1. se umožňuje provedení kopie za poplatek

uvedený v sazebníku náhrad za poskytování informací.

4. Informace uvedené v odstavci 1. nejsou zveřejňovány jinými způsoby.

V Morkovicích 1. 8. 2016

       Mgr. Jana Teriaki

ředitel školy


