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I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
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1. Tato směrnice upravuje organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a dalších zákonných norem v
platném znění, a to v podmínkách Mateřské škol Studénka (dále jen MŠ).

II. ZÁKLADNÍ POJMY
2. Povinným subjektem s povinností poskytovat informace je Mateřská škola Studénka,
která je veřejnou institucí. Ředitelka MŠ je subjekt povinný poskytovat informace
vztahující se k rozhodování o právech fyzických osob v oblasti veřejné správy (dále jen
ředitelka).
3. Žadatelem je být každá fyzická či právnická osoba, která žádá o informaci.
4. Informací je jakýkoli obsah nebo jeho část v jakékoli podobě, na jakémkoli nosiči
(záznam uložený písemně, v elektronické podobě či zvukový, obrazový, audiovizuální).
5. Zveřejněnou informací je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a
získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování
informace nebo umístěná na webových stránkách s možností dálkového přístupu.
6. Doprovodnou informací je taková informace, která úzce souvisí s požadovanou
informací (například údaj o jejím původu, existenci, počtu, důvodu odepření, době, po
kterou důvod odepření trvá a kdy bude znovu přezkoumán, a o dalších důležitých
rysech).
7. Informace jsou povinnými subjekty poskytovány na základě žádosti nebo zveřejněním.

III. POSKYTOVANÉ INFORMACE
1. Zveřejnění informací. Ředitelka zveřejňuje v sídle MŠ na všeobecně přístupném místě
následující informace:
a. Základní informace o subjektu
b. Způsob a z účel založení, předmět činnosti
c. popis své organizační struktury,
d. místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit
návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob,
e. místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného
subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků,
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které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která
je třeba dodržovat při těchto činnostech, a označení příslušného formuláře a způsob a
místo, kde lze takový formulář získat,
f.

postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i
jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat,

g. jméno a příjmení osoby určené k poskytování informací či pověřené přijímáním a
vyřizováním stížností, podnětů a oznámení (příloha č.3),
h. přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitelka při výkonu své působnosti řídí, a
místo a čas, kde jsou tyto předpisy k nahlédnutí
i.

sazebník úhrad za poskytování informací (příloha č. 4)

j.

výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování
informací

k. výroční zprávu o činnosti za předcházející kalendářní rok
Ředitelka školy může zveřejnit uvedené informace také jinými způsoby a může zveřejnit i
další informace, které je v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. povinna poskytovat.
2. Kopie informací. Poskytovatel umožní každému pořízení kopií informací uvedených v
předcházejícím odstavci.

IV. ZPŮSOB A ROZSAH ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ
1. MŠ zveřejňuje informace těmito způsoby:
-

v písemné formě na úřední desce v sidle MŠ

-

v kanceláři MŠ

-

na internetových stránkách školy

V. OMEZENÍ PRÁVA NA POSKYTNUTÍ INFORMACE
1.

Ředitelka MŠ neposkytne informaci, která :
-

vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o jejím rasovém původu,
národnosti, politických postojích a členství v politických stranách a hnutích, vztahu k
náboženství, o její trestné činnosti, zdraví, sexuálním životě, rodinných příslušnících a
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majetkových poměrech, pokud tak nestanoví zvláštní zákon nebo s předchozím
písemným souhlasem dotčené osoby
-

je označena za obchodní tajemství

-

byla získána od osoby, které informační povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila,
že s poskytnutím informace souhlasí

-

týká probíhajícího trestního řízení, rozhodovací činnosti soudů nebo jejíž poskytnutí
by bylo porušením ochrany duševního vlastnictví

2 Ředitelka může omezit poskytnutí informace, pokud se jedná o novou informaci,
která vznikla při přípravě rozhodnutí; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí
pravomocným rozhodnutím.

VI. VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
1

Za vyřizování žádostí o poskytnutí informací odpovídá ředitelka MŠ, která určuje zástupkyni
ředitelky jako další osobu oprávněnou přijímat a vyřizovat žádosti o poskytnutí informací
(dále jen poskytovatel).

2

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

3

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může být
žadateli místo žádané informace sdělen jen údaj umožňující vyhledání a získání zveřejněné
informace. V případě ústní žádosti tak poskytovatel 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.

4

Není-li žádost vyřízena ústně, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do
spisu (včetně možnosti pořízení kopie) nebo na paměťových mediích.

5

Ústní žádost lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud žadatel trvá na
písemném vyřízení, vyzve jej poskytovatel k podání žádosti v písemné formě.

6

Písemnou žádost o poskytnutí informací doručenou osobně, poštou, emailem nebo datovou
schránkou přijímá ředitelka MŠ a eviduje ji v podacím deníku.

7

Pokud není z žádosti zřejmé, že směřuje vůči škole nebo není zřejmé, kdo žádost podal,
poskytovatel ji bez dalšího odloží.

8

Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je
formulována příliš obecně, je žadatel vyzván ve lhůtě do sedmi dnů ode dne doručení
žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy,
rozhodne poskytovatel o odmítnutí žádosti.
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9

Pokud je požadovaná informace mimo působnost ředitelky MŠ, žádost odloží a odložení
žádosti a jeho důvod sdělí do tří dnů žadateli. Ředitelka MŠ nemá za povinnost postoupit
žádost jinému orgánu.

10 Ředitelka poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti,
případně ode dne upřesnění žádosti. O formě, ve které bude informace poskytnuta,
rozhoduje poskytovatel.
11 Lhůta 15 dnů může být prodloužena 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.

12 Poskytovatel je povinen písemně informovat žadatele o prodloužení lhůty a důvodech
prodloužení, a to ještě před uplynutím lhůty 15 dnů.
13 Pokud poskytovatel 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. Rozhodnutí je správním rozhodnutím ve smyslu zákona (správní řád)
a musí obsahovat následující náležitosti :
-

název a sídlo školy,

-

číslo jednací a datum vydání rozhodnutí,

-

označení žadatele o informaci (jméno a příjmení fyzické osoby, název a sídlo
právnické osoby),

-

výrok, který obsahuje samotné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace
požadované žadatelem,

-

odůvodnění, které obsahuje důvod odmítnutí poskytnutí informace, včetně
každého omezení práva na informace, s uvedením ustanovení příslušných
právních předpisů,

-

poučení o odvolání, které obsahuje poučení o místu, formě a době podání
odvolání,

-

vlastnoruční podpis ředitelky školy s uvedením jména, příjmení a funkce,

-

jméno, příjmení a funkce pověřeného pracovníka.

14 Rozhodnutí se doručí do vlastních rukou žadatele.
15 Pokud žadatel žádá o poskytnutí více informací, z nichž některé jsou vyloučeny, MŠ
přípustné informace poskytne a souběžně rozhodne o odepření vyloučených informací.
16 Ředitelka vede evidenci písemných žádostí o poskytnutí informace. Evidence žádostí
obsahuje:
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-

datum doručení žádosti, věc, číslo jednací,

-

jméno, příjmení žadatele (název a sídlo), spojení na žadatele,

-

způsob, jakým bylo ve věci postupováno a jak byla žádost vyřízena,

-

datum vyřízení žádosti.

17 Údaje v evidenci žádostí jsou chráněny zákonem .

VII. ODVOLÁNÍ

1

Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání ke zřizovateli
prostřednictvím ředitelky MŠ, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od uplynutí
lhůty pro vyřízení žádosti.

2

O odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace vydaném ředitelkou školy
rozhodne zřizovatel do 15 dnů od předložení odvolání ředitelkou MŠ. Pokud zřizovatel v
uvedené lhůtě nerozhodne, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým zamítl odvolání a
potvrdil napadené rozhodnutí. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den
následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.

3

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, tím není dotčena možnost soudního
přezkoumání rozhodnutí o odvolání.

VIII. ÚHRADA NÁKLADŮ A VÝROČNÍ ZPRÁVA

1

Poskytovatel bude požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním
informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informací žadateli.

2

Žadateli na jeho žádost potvrdí předpokládanou výši úhrady nákladů. Tento pokyn se
nevztahuje na zákonné zástupce dětí, kteří požadují informace o MŠ (školní vzdělávací
program, koncepce MŠ, organizační struktura) a o výsledcích dětí ve výchovně vzdělávacím
procesu.

3

Ředitelka školy vždy do 31. března následujícího roku zveřejní výroční zprávu za
předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací.
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IX. ZACHÁZENÍ S INFORMACEMI V INFORMAČNÍM SYSTÉMU ŠKOLY

1

Informační systém školy slouží:
-

pro vnitřní potřebu MŠ

-

pro jiné orgány státní správy a samosprávy (zřizovatel, KÚ, MŠMT ČR ...)

-

žadatelům uplatňujícím právo na svobodný přístup k informacím podle zákona
106/1999 Sb.

2

Informační systém školy tvoří především:
-

rozhodnutí o zařazení školy do sítě (rejstříku) včetně všech dokladů a podkladů,

-

žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

-

přehled výchovné práce

-

přehled o docházce

-

evidenční list

-

diagnostické listy

-

evidenci dětí, která obsahuje zejména osobní údaje, údaje o rodině, údaje o přijetí

pro dítě v MŠ

dítěte do MŠ, o průběhu a ukončení docházky (školní matrika)
-

organizační a školní řád, rozvrh pracovní doby

-

režim dne

-

záznamy z pedagogických nebo provozních rad,

-

osobní dokumentaci dětí s postižením při zachování povinné mlčenlivosti o
těchto údajích,

-

evidence úrazů

-

hospodářskou dokumentaci a účetní evidenci, evidenci majetku

-

personální dokumentaci

-

protokoly a záznamy o provedených kontrolách

-

jinou dokumentaci stanovenou právními předpisy

-

další zákonem nejmenovanou dokumentaci

3

Informační systém má podobu spisového materiálu nebo počítačové databáze.

4

Zásady zacházení s informacemi v informačním systému MŠ upravuje vnitřní směrnicí o
ochraně osobních údajů a zacházení s informacemi.

5

MŠ jako provozovatel informačního systému nakládá s informacemi, které vypovídají o
osobnosti a soukromí dotčených osob (národnost, zdraví, úspěšnost ve výchovně
vzdělávacím procesu, pedagogicko psychologická vyšetření, rodinné poměry ...). Je proto
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povinna postupovat v souladu se zákonem 256/1992 Sb., o ochraně údajů v informačních
systémech.
6

MŠ smí získávat jen informace potřebné pro svoji činnost a provoz. Informace musí být v
přiměřeném rozsahu.

7

MŠ si musí ověřovat, zda informace, s nimiž v informačním systému nakládá, jsou přesné a
podle potřeby je aktualizovat. Neuchovává ve svém informačním systému nepravdivé
informace.

8

MŠ získává informace pro informační systém náležitým způsobem. Nesmí získávat informace
pod krytím jiným účelem nebo jinou činností.

9

MŠ je povinna uchovávat informace, což upravuje vnitřním řádem (skartační a spisový řád)

10 MŠ zajistí ochranu svého informačního systému před náhodným nebo neoprávněným
zničením, náhodným poškozením, jakož i před neoprávněným přístupem nebo zpracováním.
11 MŠ stanoví přesně práva a povinnosti pracovníků školy, kteří mají přístup k informačnímu
systému.
12 MŠ zajistí účinná opatření, aby po skončení pracovního poměru zaměstnance nemohly být
informace, s nimiž nakládal, touto osobou využity.

X. POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, OZNÁMENÍ A PODNĚTŮ
1. Každý občan má právo usilovat prostřednictvím stížností, oznámení a podnětů k
odstranění zjištěných nedostatků v Mateřské škole Studénka, příčemž:
a. Stížnost je takové podání, které se týká zájmů stěžovatele.
b. Oznámení je takové podání, kterým má být odstraněn jednotlivý
nedostatek.
c. Podnět je takové podání, kterým je sledován širší společenský prospěch.

2. Přijímání stížností a oznámení
a. Ředitelka MŠ je povinna přijímat a zařizovat správné a včasné vyřízení stížností a
oznámení.
b. V zájmu rychlého a hospodárného vyřízení je účelné podávat stížnosti a
oznámení bezprostředně nadřízenému.
c. Forma stížnosti může být ústní nebo písemná.
d. V případě ústní stížnosti, kterou nelze vyřídit ihned, sepíše ředitelka školy zápis,
který předloží stěžovateli k podpisu.
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3. Došlé i ústně podané stížnosti vede ředitelka v podacím deníku pod číslem jednacím s
následujícími náležitostmi v záznamu o stížnosti:
a. Číslo jednací
b. Datum podání
c. Jméno a příjmení stěžovatele
d. Osoba, proti které stížnost směřuje
e. Kdo stížnost prošetřuje nebo vyřizuje
f.

Výsledky šetření

g. Opatření ke zjednání nápravy
h. Datum podání zprávy o vyřízení stížnosti
i.

Výsledky kontroly, jak byla splněna opatření k nápravě

j.

Podpis ředitelky školy

4. Vyřizování stížností a oznámení
Všechny stížnosti je nutno urychleně a odpovědně prozkoumat a vyřídit, nebo zařídit jejich
vyřízení. Prošetřování stížností musí být prováděno bez průtahů a hospodárně. Přitom musí
být prošetřeny všechny body stížnosti.
Lhůty pro vyřizování stížností jsou:
10 dnů:

Do 10 dnů od doručení se vyřizují jednodušší stížnosti

30 dnů:

Lhůta pro vyřizování všech ostatních stížností mimo výjimek.

Výjimečně prodloužená:

Lhůtu 30 dní lze prodloužit zcela výjimečně ve zvlášť

složitých případech.
Proti stěžovatelům (v případě rodičů ani proti dětem) nesmí být činěny žádné nepřípustné
kroky proto, že podali stížnost. Ředitelka MŠ je povinna sledovat, jak jsou opatření uložená
ke zjednání nápravy plněna a popřípadě vyvozovat další důsledky.
Požádá-li stěžovatel, aby jeho jméno nebylo uváděno, nebo jestliže to je v zájmu správného
vyřízení stížnosti, postoupí se k prošetření jen opis stížnosti bez uvedení jména stěžovatele.
Vyžaduje-li to správné vyřízení stížnosti, musí být při šetření slyšen stěžovatel, jakož i
osoby, proti kterým stížnost směřuje.
Stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile po jejím prošetření byla učiněna opatření
potřebná k odstranění zjištěných závad a stěžovatel o tom vyrozuměn.
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O vyřízení stížností musí být stěžovateli podána zpráva ve stanovených lhůtách, a to i v
případě, bylo-li zjištěno, že stížnost není oprávněná.
Proti způsobu vyřízení stížnosti není možné podat odvolání, ale může se podat nová
stížnost. Tato nová stížnost však musí obsahovat další upřesňující skutečnosti, jinak není
potřebné tuto stížnost prošetřovat.
Ředitelka školy je povinna reagovat i na stížnost, která by byla zveřejněna v tisku, rozhlase a
televizi a na něž byl jejich redakcí upozorněn. Redakce pak mají povinnost zpětně informovat
o přijatých opatřeních.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1

Vnitřní předpis o poskytování informací VP 9/2014 zrušuje VP 15/2003, je účinný od
15.10.2014 a je závazný pro zaměstnance MŠ Studénka,kteří se po seznámení s ním svým
podpisem zavázali k jejímu dodržování.

2

Nedílnou součástí VP 9/2014 jsou přílohy:
a. příloha č. 1

-

povinně zveřejňované informace o škole

b. příloha č. 2

-

vymezení pravomocí a působnosti ředitelky a údaje o

-

jméno a příjmení osoby určené k poskytování informací či

jmenování
c. příloha č.3

pověřené přijímáním a vyřizováním stížností, podnětů a oznámení
d. příloha č. 4

-

sazebník úhrad za poskytování informací

Ve Studénce dne 1.10.2014

zpracovala Mgr. Pavla Honová ředitelka
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PŘÍLOHA Č.2

VYMEZENÍ PRAVOMOCI ŘEDITELKY MŠ VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA
Č.561/2004 SB O PŘEDŠKOLNÍM,ZÁKLADNÍM,STŘEDNÍM, VYŠŠÍM
ODBORNÉM A JINÉM VZDĚLÁVÁNÍ :

§ 164
(1) Ředitel školy a školského zařízení
a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb,
pokud zákon nestanoví jinak,
b) odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s
tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3,
c) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,
d) vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná
opatření,
e) vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady,
pokud se podle tohoto zákona zřizuje,
f) zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání
dítěte, žáka nebo studenta,
g) zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených
ministerstvem,
h) odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení.
(2) 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.

§ 165
(1) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, dále
a) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení,
b) odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle § 160 až 163
v souladu s účelem, na který byly přiděleny,
c) předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem.
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(2) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, rozhoduje o
právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech ( jen ředitel mateřské školy):
b) přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a ukončení předškolního vzdělávání podle
§ 35,
i) snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb podle § 123 odst.
4,
§ 166
(1) Ředitel školské právnické osoby, ředitel příspěvkové organizace a vedoucí organizační
složky státu je ředitelem všech škol a školských zařízení, jejichž činnost daná právnická osoba
nebo organizační složka státu vykonává. Ředitelem školské právnické osoby, ředitelem
příspěvkové organizace a vedoucím organizační složky státu může být jmenován pouze ten, kdo
splňuje předpoklady pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení stanovené
zvláštním zákonem.2)
(2) Ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí,
ředitele příspěvkové organizace a vedoucího organizační složky státu jmenuje do funkce
zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkursního řízení. Zřizovatel podle věty první plní funkci
orgánu nadřízeného zaměstnavateli v oblasti pracovněprávních vztahů.

Údaje o jmenování do funkce ředitele školy
Ředitelka Mateřské školy Studénka, Komenského 700, příspěvkové organizace Mgr.Pavla
Honová byla jmenovaná do funkce ke dni 1.září 1991 Školským úřadem Nový Jičín jmenovacím
dekretem č.j. škol. 118/808/91 a potvrzená ve funkci městem Studénka dne 14.6.2012.

PŘÍLOHA Č.3

Osoby pověřené k poskytování informací a pověřené přijímáním a vyřizováním stížností,
podnětů a oznámení

Ředitelka MŠ Studénka Mgr. Pavla Honová

kontaktní telefon

552 303 707,

zástupkyně ředitelky Jarmila Nekolová

kontaktní telefon

552 302 756,

zástupkyně ředitelky Eliška Máchová

kontaktní telefon

552 302 757.

.
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PŘÍLOHA Č.4

SAZEBNÍK ÚHRAD NÁKLADŮ ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů:
Popis položky
1 Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

Jednotka
15 minut

Cena v Kč
95,00

2

Pořízení kopií informací na papír (černobílý tisk)
A4
1 stránka

2,00

3

Pořízení kopií informací na papír (barevný tisk) 1
A4
stránka

8,00

4 Pořízení kopií informací na CD, DVD
5

Odeslání informací žadateli doporučenou
zásilkou

6 Obálka A4

13

1 ks

30,00

1 zásilka

dle platného sazebníku
České pošty, s.p.

1 ks

3,00

