
Základní škola a mateřská škola Damníkov, Damníkov 25, 561 23 Damníkov 

                 

INFORMACE  ZVEŘEJŇOVANÉ  O  POVINNÉM  SUBJEKTU 

 

 

NÁZEV:     Základní škola a mateřská škola Damníkov 

 

DŮVOD  A  ZPŮSOB  ZALOŽENÍ:      

                                                 1. leden 2003, právní subjekt 

                                                  zřizovatel:  Obec Damníkov, Damníkov 9, 561 23 Damníkov 

 

ORGANIZAČNÍ  STRUKTURA:     základní škola a mateřská škola – právní subjekt 

 

KONTAKTNÍ  SPOJENÍ:  telefon  465 394 135, mobil  731 459 516 

                                            poštovní adresa: Damníkov 25,  561 23 Damníkov          

                                            úřadovna pro osobní návštěvu: ředitelna školy 

                                            úřední hodiny: dle telefonické domluvy 

                                            telefonní čísla: MŠ  736 744 009 

                                                                       ŠD 605 945 599 

                                                                       ŠJ  736 741 460 

                                            číslo faxu: není 

                                            adresa internetové stránky: www.zsdamnikov.cz  

                                            adresa e-podatelny: habrmanovad@centrum.cz 

                                            datová schránka: 2z7svpq              

   

 PŘÍPADNÉ  PLATBY  LZE  POUKÁZAT :   181 752 825 /0300 

                                                                              v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny 

  

  IČ:     750 171 64                           IZO: 102718971                       REDIZO:  600104851 

http://www.zsdamnikov.cz/
mailto:habrmanovad@centrum.cz


   DOKUMENTY:     zřizovací listina 

                                jmenování ředitele školy 

                                   zápis v obchodním rejstříku 

                                 živnostenské listy 

 zápisy do rejstříku škol a školských zařízení 

                                    školní vzdělávací programy 

 

PŮSOBNOST ŘEDITELE ŠKOLY A JEHO ROZHODOVÁNÍ 

Ředitel školy řídí školu, plní povinnosti vedoucího organizace, jmenuje a odvolává svého 

zástupce. Působnost ředitele školy vymezuje §164 a §165 odst. 1 školského zákona 

následovně: 

ŘEDITEL ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ: 

 rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských 

služeb, pokud zákon nestanoví jinak, 

  odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v 

souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3, 

 odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb, 

 vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá 

následná opatření, 

 vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské 

rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje, 

 zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích 

vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta, 

 zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání 

vyhlášených ministerstvem, 

 odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském 

zařízení. 

 Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním 

všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti 

školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. 

Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy. 

 

ŘEDITEL ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ROZHODUJE O PRÁVECH A 

POVINNOSTECH V OBLASTI STÁTNÍ SPRÁVY V TĚCHTO PŘÍPADECH: 

 stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení, 

 odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle § 160 

až 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny. 



  zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 a 

zamítnutí žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 

3, 

  přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a ukončení předškolního 

vzdělávání podle § 35, zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální 

podle § 48a, zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy podle § 47, 

 zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37, 

  převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2, 

 přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1, 

převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2 a zamítnutí 

žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2, 

 přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 a následujících, vyšší odborné škole 

podle § 93 a následujících a v konzervatoři podle § 88, 

 zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání, přerušení vzdělávání a opakování 

ročníku podle § 66 a 97, 

  zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1, 

  podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského 

zařízení podle § 31 odst. 2 a 4, 

 zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a 100, 

 povolení a zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka podle § 41. 

 

ŽÁDOSTI  O  INFORMACE:      

 
Na základě zákona 150/1958 Sb., o vyřizování stížností, § 2, zákona 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, a pokynu MŠMT ČR čj. 31 479/99-14 čl. 8 bude provádět 

vyřizování žádostí o poskytnutí informací, oznámení a podnětů a  stížností: 

o ředitelka školy, 

o v případě její nepřítomnosti statutární zástupce ředitelky školy 

 

Přijímání žádostí i vyřizování stížností se provádí v kanceláři ředitelky školy. 

 

Vyřizování žádostí o poskytnutí informací 

 

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně 

(doručená poštou, osobně i jiným způsobem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat). 

 

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k  poskytnutí zveřejněné informace, může 

ředitel místo požadované informace sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání 

zveřejněné informace.  

V případě ústní žádosti tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů 

ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být 

poskytnuta.  

 

Není-li žádost vyřízena ústně, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do 

spisu (včetně možnosti pořízení kopie) nebo na paměťových mediích. 

 



Ústní žádost 

 

Ústní žádost lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud žadatel trvá na 

písemném vyřízení, vyzve jej ředitel školy k podání žádosti v písemné formě.  

  

 

Písemná žádost 

 

Žádosti o poskytnutí informací podané jakoukoli formou jsou přijaty a zaevidovány 

podatelnou školy. Žádost o poskytnutí již zveřejněné informace (například ve výroční zprávě 

ředitele školy) se zpravidla vyřídí poskytnutím údajů o zveřejnění. Pokud není ze žádosti 

zřejmé, že je určena škole jako povinnému subjektu nebo není zřejmé, kdo žádost podal, 

pověřený pracovník ji bez dalšího odloží. 

Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je 

formulována příliš obecně, ředitel vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů ode dne doručení 

žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, 

rozhodne pověřená osoba o odmítnutí žádosti.  

Pokud je požadovaná informace mimo působnost ředitele školy žádost se odloží a odložení 

žádosti a jeho důvod sdělí do tří dnů žadateli. Ředitel školy nemá za povinnost postoupit 

žádost příslušnému orgánu. 

 

Ředitel poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti, případně 

ode dne upřesnění žádosti. O formě, ve které bude informace poskytnuta, rozhoduje ředitel. 

 

Lhůtu 15 dnů může ředitel prodloužit nejvýše o deset dní  pouze z následujících důvodů: 

- jedná-li se o vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací 

požadovaných v jedné žádosti, 

- je-li pro poskytnutí informace nezbytná konzultace s jiným orgánem státní správy.  

 

Ředitel školy je povinen písemně informovat žadatele o prodloužení lhůty a důvodech 

prodloužení, a to ještě před uplynutím lhůty 15 dnů. 

 

Pokud ředitel školy odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli informace, vydá o tom ve 

lhůtě 15 dnů, případně v řádně prodloužené lhůtě rozhodnutí. Rozhodnutí se nevydává v 

případě odložení věci. 

 

 

Úhrada nákladů a výroční zpráva 

 

Ředitel školy bude požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním 

informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací 

žadateli. Žadateli na jeho žádost potvrdí předpokládanou výši úhrady nákladů. Tento pokyn se 

nevztahuje na zákonné zástupce žáků, kteří požadují informace o škole (vzdělávací program, 

učební plány, koncepce školy, organizační struktura) a o výsledcích žáků ve výchovně 

vzdělávacím procesu.  

 

Ředitel školy vždy do konce ledna zveřejní výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o 

své činnosti v oblasti poskytování informací.  

 

 

 



Sazebník úhrad za poskytování informací 

 Poskytování informací Poznámka Kč 

1. Kopírování na kopírovacích strojích A4 jednostranné 2,00 

  A3 jednostranné 4,00 

2. Tisk  A4 černobílé 4,00 

  A4 barevné 10,00 

3. Kopírování na magnetické nosiče Disketa 3,5” 20,00 

  CD 50,00 

4. Telekomunikační poplatky Meziměstské Dle platných tarifů 

5. Poštovné a jiné poplatky  Dle platných tarifů 

6. Nahlížení do spisů a vnitřních 

dokumentů školy 

 Bezplatné 

 

Úhrady jsou vybírány v kanceláři školy v hotovosti, žadateli je vždy potvrzena úhrada 

poplatku. V odůvodněných případech lze podmínit vydání informace zaplacením úhrady nebo 

zálohy. Úhrada nákladů je příjmem školy. 

 

OPRAVNÉ  PROSTŘEDKY:     proti rozhodnutí povinného subjektu o právech a 

povinnostech osob mohou být  doručeny na adresu školy  nebo ředitelce školy. 

 

FORMULÁŘE:     přihlášky jsou k dodání u ředitelky školy nebo na www stránkách školy 

 

POPIS  POSTUPU,  NÁVOD  NA  ŘEŠENÍ  ŽIVOTNÍCH  SITUACÍ:      

po předložení dokladu o pobírání dávek státní sociální podpory ředitelka vydá rozhodnutí o 

osvobození od platby školného. 

 

 

 

 



NEJDULEŽITĚJŠÍ  PŘEDPISY v platném znění:       

 

Zákon č. 561/ 2004 Sb., Školský zákon 

Zákon č. 250/ 2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech 

Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád 

Vyhl. č. 14/ 2005 Sb. o předškolním vzdělávání       

Vyhl. č.. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku 

Vyhl. č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se spec. vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

Vyhl. č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 

Vyhl. č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí a žáků 

Vyhl. č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách 

Vyhl. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání 

 Vyhl. č. 107/ 2005 Sb. o školním stravování 

Vyhl. č. 106/ 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

K fyzickému nahlédnutí jsou tyto předpisy k dispozici v ředitelně školy. 

 

VYDANÉ  PŘEDPISY:     Vnitřní směrnice 

                                             Vnitřní řády 

 

 

 

 

V Damníkově 1.9.2019                                                                  Mgr. Dagmar Habrmanová, 

                                                                                                                   ředitelka školy           

 

 

 

 

http://www.zakonyprolidi.cz/obor/predskolni-vzdelavani


ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE 

 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

Žadatel: 

…………………………………………………………………………………………………... 

u fyzické osoby jméno a příjmení, u právnické osoby název společnosti 

Adresa: 

…………………………………………………………………………………………………... 

u právnické osoby sídlo 

Telefon: 

………………………………………………………………………………………………… 

Email 

………………………………………………………………………………………………….. 

Datová schránka: 

…………………………………………………………………………………………………... 

Charakteristika žádosti: 

 

 

 

Způsob předání informace: 

- zaslat poštou 

- zaslat emailem 

- zaslat datovou schránkou 

- bude vyzvednuto osobně                                                 ……………………………… 

                                                                                                              podpis 

Za školu převzal: 

……………………………………………………………………..Dne: ………………………                                                                    

Vážení žadatelé, 

v zájmu řádného a urychleného vyřízení Vaší žádosti si Vás dovolujeme požádat, abyste svoji žádost formulovali 

stručně, srozumitelně a výstižně. Z Vaší žádosti musí být zřejmé, jaká informace je požadována. 

Děkujeme za pochopení. 


