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Základní škola Hartmanice, Hartmanice 95, 342 01 Sušice (dále jen „škola“)
IČO 725 50 031, 
tel:376 593 217, e-mail: reditel@zshartmanice.cz, www.zshartmanice.cz,
 
je ze zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím právním subjektem, povinným poskytovat ve své působnosti informace.

Ředitel  školy,  Ing. Slavomil Brandtl byl jmenován ke dni 1.1.2012 rozhodnutím a usnesením Rady města Hartmanice na základě výsledku výběrového řízení. 
  
V  jeho pravomoci a působnosti je řídit školu, plnit povinnosti vedoucího organizace (ve smyslu zákoníku práce) a  jmenovat a odvolávat své zástupce dle platného zákoníku práce. Proto zejména: zodpovídá za plnění vzdělávacích plánů,  za pedagogickou úroveň výchovně-vzdělávací práce školy, za efektivní využití svěřených hospodářských prostředků, za vytvoření podmínek pro výkon školní inspekce a za přijetí následných opatření, za zpracování a zveřejnění výročních zpráv školy, kontroluje práci pedagogických pracovníků i ostatních pracovníků a studijní výsledky žáků, zajišťuje, aby zákonní zástupci nezletilých žáků byli informováni o průběhu vzdělání a výchovy žáků,  rozhoduje ve správním řízení o přijetí k docházce do školy. 
Proti  výše vyjmenovanému rozhodnutím  ředitele školy ve správním řízení je  možné se odvolat.

STÍŽNOSTI,  OZNÁMENÍ  A  PODNĚTY (ve smyslu vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. o  šetření stížností, podnětů a oznámení pracujících) písemně přijímá ředitel školy v jeho úředních hodinách. Poté ředitel školy pověří pracovníka školy vyřízením stížnosti. 
INFORMACE  (ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb.) v působnosti školy, podává zájemcům ředitel školy. Informacemi, které je ředitel školy podle zákona POVINEN poskytnout, jsou faktické údaje, nikoliv jejich  komentář, osobní názor, nebo výklad právního předpisu. 
Naopak NESMÍ poskytnout  informace o  utajovaných skutečnostech (ve smyslu zákona č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností a nařízení vlády č. 264/1998 Sb. kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností), informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby, informace označené za obchodní tajemství, informace získané od osoby, které informační povinnost zákon neukládá a informace týkající se probíhajícího trestního řízení, rozhodovací činnosti soudů, nebo informace, jejichž poskytnutí by bylo porušením ochrany duševního vlastnictví. Dle zákona č. 101/2000 Sb. dále je povinen zabezpečit osobní údaje.  
Písemnou žádost o informace, které jsou  mimo působnost školy, bude odložena, písemnou žádost o informace, které nesmí podat, rozhodnutím ve správním řízení bude odmítnuta (buď zčásti, nebo zcela).

Proti rozhodnutí o odmítnutí informace je možné se odvolat!  Odvolání se podává ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí, a to písemně, k rukám ředitele školy

Ředitel školy se při výkonu své působnosti řídí zejména následujícími právními předpisy, do kterých lze nahlédnout v kanceláři zástupkyně ředitele, kdykoliv v její pracovní době  (po předchozí domluvě) : 
n	zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšší odborném a jiném  vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
n	zákon 562/2004 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona,
n	zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, 
n	zákon č. 500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád), 
n	zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,
n	zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
n	zákon č. 552/1991 Sb. o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů
n	vyhláška č. 17/2005 Sb. o organizaci, výkonu a úkolech školní inspekce.

Za poskytnutí písemné informace se požaduje úhrada, jejíž předpokládaná výše musí být předem stanovena a sdělena žadateli o informaci (podle časové náročnosti vyhledání a zpracování požadované informace - viz dále),  a která pak již nesmí být dodatečně  měněna: 
práce ředitele školy nebo jeho zástupce - 200,- Kč za každou i započatou hodinu
práce jiného zaměstnance školy -  100,- Kč za každou, i započatou, hodinu
kopírování dokumentů – 1,50  Kč za jednu stránku formátu A4    
náklady na odeslání doporučenou poštou (paušálně) - 20,- Kč 

Žadatel o písemnou informaci má právo požádat o písemné potvrzení předpokládané výše úhrady za ni (vydává se zdarma). Požadovaná písemná informace se zpracovává teprve poté, co žadatel o ni požádal a souhlasil s požadovanou úhradou, a žadateli se vydává až po zaplacení stanovené úhrady.
Škola je ze zákona povinna žadateli o informace umožnit i pořízení kopie těchto zveřejněných informací. Kopii na požádání vyhotoví škola, rovněž za úhradu.  
 
Výroční zprávy o činnosti školy, o hospodaření školy a o činnosti školy v oblasti poskytování informací, jsou zveřejněny na internetu – http:://www.zshartmanice.cz, a dále jsou v podobě písemného dokumentu  k dispozici u ředitele školy.





V Hartmanicích dne 24.05.2013 


Ing. Slavomil Brandtl
	ředitel ZŠ


