
POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE 
 

 
Povinně zveřejňované informace způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ustanovení § 5 zákona o 
svobodném přístupu k informacím, který upravuje pravidla pro poskytování informací a dále upravuje 

podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím. 
Seznam informací o povinném subjektu, který musí být zveřejněn způsobem umožňující dálkový 
přístup, uvádí ustanovení § 5 odst. 1 a 2 informačního zákona. Tyto informace se zveřejňují na 
webových stránkách škol a školských zařízení. Informace musí být zveřejněny přímo, nikoli 
prostřednictvím hypertextového odkazu. Možnost zveřejnit určité informace pomocí  odkazu stanovuje 
v konkrétních případech informační zákon, popřípadě vyhláška č. 442/2006 Sb. v platném znění, kterou 
se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový 
přístup.  
Přesnou strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle ustanovení § 5 informačního 
zákona stanovuje Příloha č. 1 vyhlášky č. 442/2006 Sb. 
www.zschlebovice.cz  –   Směrnice  o   svobodném   přístupu k informacím a k ochraně informací. 
 
 
 

 

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE O ŠKOLE 
 
 

NÁZEV  

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek – Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace 
 
 

DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ 
1. leden 2003, právní subjekt 

   zřizovatel:  Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek 
 
 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
Základní škola a mateřská škola – právní subjekt 
 
 

KONTAKTNÍ SPOJENÍ 
poštovní adresa:  Pod Kabáticí 107, Chlebovice 739 42 
 
adresa pro osobní návštěvu:  totožná s adresou poštovní 

 
úřední hodiny: po telefonické domluvě 
 
telefonní čísla:      ZŠ  595 178 222  
                                MŠ 595 178 221 
                                 ŠJ  595 178 220 
 
 
 
 
 
 
 



webové stránky:    www.zschlebovice.cz 
 
adresa podatelny:  skola@zschlebovice.cz 
 

  ID datové schránky:  vwkmc7h 
 
 

BANKOVNÍ SPOJENÍ 
č. účtu:  115-8642460267/0100 u KB a. s. 
 
 

IČ 

709 71 692 
 
 
DIČ 
nejsme plátci DPH 
 
 

DOKUMENTY 
zřizovací listina 
jmenování ředitele školy 
zápis v obchodním rejstříku 
živnostenské listy 
zápisy do rejstříku škol a školských zařízení 
školní vzdělávací programy 
 
 
ROZPOČET 
Rozpočet je přístupný na webových stránkách Statutárního města Frýdek-Místek 
https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-
statutarnim-mestem-frydek-mistek/rozpocet/ 
 
střednědobý výhled 
https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-
statutarnim-mestem-frydek-mistek/strednedoby-vyhled-rozpoctu 
 
 

ŽÁDOSTI O INFORMACE 
Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k 
informacím v platném znění, žádost o poskytnutí informace se podává ústně v ředitelně školy, telefonicky, 

nebo písemně.  

Směrnice upravující svobodný přístup k informacím je přístupná v listinné podobě v ředitelně školy, nebo 
na webových stránkách školy  www.zschlebovice.cz 
 
 

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ 
Žádosti a další podání je možné doručit osobně do ředitelny školy, zaslat písemně na adresu školy, 
elektronicky na e-mailovou adresu školy, nebo je podat telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy. 
Příjem žádostí a dalších podání se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v 
platném znění a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 
 
 

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY 

Řídí se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a 

http://www.zschlebovice.cz/
mailto:skola@zschlebovice.cz
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https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/rozpocet/
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zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne 
doručení rozhodnutí (§ 16). 
 
 
Odvolání se podává k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky 
lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace – viz výše. 
Odvolání lze podat pouze písemnou formou.  
Pokyn k řešení podání je k dispozici v listinné podobě v ředitelně školy a na webových stránkách školy 
www.zschlebovice.cz  – Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím a k ochraně 
informací. 
 
 

FORMULÁŘE 
V případě potřeby aktuálně vydá ředitelka školy. 
Formuláře rovněž dostupné na www.zschlebovice.cz - Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k 
informacím a k ochraně informací – přílohy. 
 
 

POPISY POSTUPŮ – NÁVODY PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ 

Řídí se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

Přístupné na: https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/ 
 

 
PŘEDPISY 
 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY 
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném   
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů 
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů  
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 
povinné školní docházky 
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování 
Předpisy jsou k nahlédnutí v listinné nebo elektronické podobě v ředitelně školy. 
Předpisy dostupné také v aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv, kterou provozuje 
Ministerstvo vnitra (http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/). 

 
 
VYDANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY 

Soubor vnitřních směrnic je k dispozici v listinné podobě v ředitelně školy. 

 
 

http://www.zschlebovice.cz/
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/)
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/)


 
ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 
 
SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 
 

1. Ko pírov ání černobílé na ko pírov acích stro jích 
Formát A4 jednostranný…………………………………………..………… 1,00 Kč/A4 
Formát  A3 jednostranný……………………………………….…….……… 3,00 Kč/A3  
 
2. . Tisk  
Formát A4 černobílé………………………………………………………….… 3,00 Kč/A4  
Formát A4 barevné………….…….………………….……………………….. 10,00 Kč/A4 
 
 3. Ko pírov ání na m agnetické no siče  
Nenahrané CD………………………………………………………………………. 50,00 Kč/1ks   
 
4.  Jiné ko pírov ání a filmo vání  
Video……………………………………………………………….… dle skutečných nákladů 
 
 5.  Za o deslání info rm ace  
Poštovné a jiné poplatky …………………………………….…… dle platných tarifů 
 
 6. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací  200,00 Kč/hod. 
 
 7.  Po kud je po žado vaná info rmace o bsažena v publikaci nebo tisko v ině vydáv ané  
školou, předškolním nebo školským zařízením, hradí se náklady ve výši ceny příslušného 
výtisku. 

 
  8.  Telekomunikační poplatky ………………………………………………………dle platných tarifů 
 
  9.  Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy ………………………bezplatné 
 

 
LICENČNÍ SMLOUVY 
Škola nemá licenční smlouvy. 

 
 
VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb. 
Výroční zprávy se uvádějí nejméně za dva poslední roky. Výroční zpráva za předcházející kalendářní 
rok se zveřejňuje do 1. března běžného roku.  
Zprávy jsou přístupné v listinné podobě v ředitelně školy a na webových stránkách školy 
www.zschlebovice.cz 
 
 


