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Výroční zpráva
o podávání informací

2011

I.
Výroční zpráva
Výroční zpráva je zpracována dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění, za období předchozího kalendářního roku. Výroční zpráva je uložena
u ředitele školy a zveřejněna na webových stránkách školy.
II.
Pokyn ředitele školy o podávání informací a řešení stížností
Škola má zpracován Pokyn ředitele školy o podávání informací a řešení stížností, který je
zveřejněn na webových stránkách školy a dostupný v kanceláři školy.
Pokyn obsahuje následující body:
•

základní údaje o škole

•

vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy

•

seznam osob kompetentních poskytovat informace

•

seznam osob kompetentních přijímat a vyřizovat stížnosti

•

postup při vyřizování stížnosti

•

postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace

•

přehled nejdůležitějších souvisejících právních předpisů

•

sazebník úhrad za poskytování písemných informací včetně formuláře pro vyúčtování
nákladů spojených s vyhledáním a poskytnutím požadovaných informací
III.
Informační leták

Škola má podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, zpracován informační leták, který
zveřejňuje veškeré informace vztahující se k jejímu působení. Tento leták je zveřejněn na úřední
desce školy a webových stránkách školy.
IV.
Druh a počet poskytovaných informací
V roce 2011 nebyla podána žádná písemná žádost o poskytnutí informace. Všechny žádosti
byly podány ústně, telefonicky nebo e-mailovou cestou. V roce 2011 byly vyřízeny následující žádosti
o poskytnutí informace v uvedených počtech:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

přijímací řízení
individuální studijní plán
potvrzení o studiu, kopie dokladů
možnost přestupu žáka na školu
den otevřených dveří
nostrifikační zkoušky
možnost stravování

vyřízeno 87 žádostí
vyřízeny 4 žádosti
vyřízeny 3 žádosti
vyřízeny 2 žádosti
vyřízeny 2 žádosti
vyřízena 1 žádost
vyřízeny 2 žádosti

8.
9.
10.
11.

volná pracovní místa
studium zahraničních studentů
informace o identifikátorech školy
ostatní

vyřízeno 23 žádostí
vyřízeny 2 žádosti
vyřízena 1 žádost
vyřízeny 2 žádosti

Mimo uvedené žádosti byly dále poskytovány informace o otevíraných studijních oborech,
podmínkách přijímacích zkoušek a studia, a to formou:
1.
2.
3.
4.

informací pro rodiče před podáním přihlášek na SŠ při Dni otevřených dveří a na Veletrhu
středních škol
informační brožury a další materiály pro zájemce o studium
telefonického, osobního a e-mailového poskytování informací
informací na webových stránkách školy

Poskytování těchto informací je v zájmu školy a je chápáno jako její propagace, a proto byly
poskytovány bezplatně. Obecné informace ke školské problematice jsou v podstatě ojedinělé
a ve většině případů v souvislosti s poskytováním informací o studiu, proto ani v rámci podávání
těchto informací nevznikly žádné věcné a mzdové náklady (kopírování, poštovné).
V.
Odmítnutí žádosti o poskytnutí a odvolání proti tomuto rozhodnutí
V kalendářním roce 2011 nebyla žádná žádost o poskytnutí informace ředitelem školy
odmítnuta a nebylo tedy podáno žádné odvolání proti takovému rozhodnutí.
VI.
Stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informaci
V kalendářním roce 2011 nebyla podána žádná stížnost na postup při vyřizování žádosti
o poskytnutí informace.
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