Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, příspěvková organizace

Výroční zpráva
O poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdnějších předpisů

Za období 1. 1. – 31. 12. 2016
Při poskytování informací veřejnosti postupovala Základní škola Vysoké Mýto,
Javornického (dále jen „ZŠ“) podle zákona č. 106/1999 Sb.
A / Celkový počet žádostí o informace…………………………………………………………………………….. 86
(z toho 20 žádostí o zaměstnání – pedagog. i nepedagogických pracovníků)
B / Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace…………………………………….. 0
C / Počet odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace……………………………… 0
D / Počet soudních rozsudků ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
o odmítnutí žádosti o informace………………………………………………………………………………… 0
E / Počet stížností na postup při vyřizování žádosti o informace………………………………………. 0

Nejvíce dotazů přijala ZŠ telefonicky a telefonicky bylo také vyřízeno (cca 52) a to
vedením školy nebo pracovnicemi kanceláře, osobně vedením školy (cca 30), elektronicky
(cca 4). Obsahová šíře žádostí zahrnuje informace, které zasahují do celé oblasti školství a
mimoškolního vzdělávání a výchovy. Devět žádostí (dotazů) o informace byly charakteru
osobního, bylo vysvětleno, že nespadají do oblasti vzdělávání ani do oblasti pracovně
právních vztahů. V pěti případech se jednalo o vydání druhopisu vysvědčení.
Pro operativní informování zákonných zástupců žáků a široké veřejnosti jsou na webu
školy umístěny veškeré informace o škole – aktuality.
Nejčastější dotazy se vztahovaly k tématům:
-

-

Informace o školských předpisech – zákony, vyhlášky, nařízení vlády, právní výklady,
směrnice, atd.
Inkluze od 1. 9. 2016, spojování tříd – žáků, přechod ze ZŠS
Plnění povinné školní docházky – nástup do školy
Zápis do 1. ročníku – odklad školní docházky, povinnost dostavit se k zápisu, nástup
do školy v pěti letech dítěte, povinné doklady, druhý odklad, nový termín zápisu
v roce 2017
Zvláštní způsob plnění povinné školní docházky
Plnění povinné školní docházky v zahraničí §38

-

Informace k ochraně osobních údajů
Informace druhým zákonným zástupcům v případě, nežijí-li ve společné domácnosti
Střídavá rodinná péče
Pěstounská péče
Hodnocení žáků – dle přílohy školního řádu
Informace ke školní družině – poplatky, osvobození od poplatků
Školní stravování – systém objednávání a odhlašování obědů – možnost zneužití čipů,
kvalita obědů
Informace k řešení šikany – prevence sociálně patologických jevů
Mobily žáků a jejich používání ve škole
Informace ke školnímu řádu
Informace k postupu jednání s pojišťovnou při úrazech a ztrátách
Fungování školské rady a SRPŠ (Spolek)
Financování akcí školy, účast žáků na těchto akcích předávání zisku do pokladny SRPŠ
Kopie dokladů – vysvědčení, potvrzení
Informace o možnosti zaměstnání – 29 žádostí
Počet dotazů se mění s každou legislativní změnou, která projde veřejnými médii a
lidé jí nerozumějí. Informace jsou mnohdy prezentovány nesrozumitelně, někdy až
chybně a zákonní zástupci žáků tak využívají možnosti komunikace s příslušným
subjektem – školou.
Některé informace – dotazy – stížnosti nechtěli žadatelé podat písemně, někdy se
v telefonickém hovoru ani nepředstavili. Stížnosti ryze osobního charakteru
(soukromí zaměstnance školy) bylo stěžovatelům doporučeno řešit jinou zákonnou
právní cestou.
Žádosti o informace jsou ve většině případů vyřízeny týž den – osobně,
telefonicky, žádosti o kopie dokladů – druhopisy vysvědčení,.., nejpozději do tří dnů.

Mgr. Soňa Teplá
ředitelka školy
Ve Vysokém Mýtě 2. 1. 2017

