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Výroční zpráva  
-oblast poskytování informací 

 

Zpráva zpracována dle §18 Zákona č. 106/1999 Sb. 

 

V uplynulém roce byly uskutečněny tyto operace: 

a) počet podaných žádostí: 

bylo vyhověno 12 žádostem o vydání opisu vysvědčení  

nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 

přijato 40 odvolání ZZ nezletilých žáků proti rozhodnutí o nepřijetí žáka ke studiu, 9 

žádostem bylo vyhověno, 31 uchazečů svou žádost stáhlo 

odvolání proti jiným rozhodnutím (podmínečné vyloučení, vyloučení, …) podána nebyla 

c) soud neřešil žádné události – nebylo nutno zpracovat opis podstatných částí žádného rozsudku soudu 

ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí 

informace  

škola nevynaložila žádné výdaje v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle 

tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení, 

d) výhradní licence poskytovány nebyly 

e) nebyly podány ani žádné stížnosti dle §16a zákona č. 106/1999 Sb. 

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 

Škola zveřejní informace těmito způsoby: 

• na úřední desce školy, 

• v sborovně školy 

• prostřednictvím osobního jednání se zákonnými zástupci – třídní schůzky, konzultace k výchovně 

vzdělávací problematice, setkání s výchovnou poradkyní školy 

• na internetových stránkách školy 

• prostřednictvím výroční zprávy ředitelky školy 

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

osobně i jiným způsobem, elektronickou poštou, datovou schránkou nebo na jiném nosiči dat). 

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

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. 

  

 

 

 

V Chrudimi, 17. 1. 2022 

        

        Mgr. Zdeňka Hrochová 

                  ředitelka SŠZS Chrudim 

 

 

 

 

 


