Mateřská škola Studénka, Komenského 700,
příspěvková organizace

Povinně zveřejňované informace
podle § 5, odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
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1.

Základní údaje o subjektu

1.1.

Právní forma:

Příspěvková organizace

1.2.

Datum zřízení:

1.1.1993

1.3.

Zřizovatel:

Město Studénka

1.4.

Název organizace:

Mateřská

škola

Studénka,

Komenského

příspěvková organizace
1.5.

Zkrácený název:

MŠ Studénka

1.6.

Sídlo:

Komenského 700, 742 13 Studénka
1

700,

1.7.

Místa odloučených pracovišť:

Budovatelská 580, 742 13 Studénka,
Butovická 106, 742 13 Studénka
Nová Horka 50, 742 13 Studénka
Poštovní 659, 742 13 Studénka
R.Tomáška 491, 742 13 Studénka

1.8.

IČ:

00848671

1.9.

DIČ:

CZ 00848671

1.10.

Statutární orgán:

ředitelka MŠ Mgr. Pavla Honová

1.11.

Zástupce statutárního orgánu:

zástupkyně ředitelky MŠ Jarmila Nekolová

1.12.

Zařazena do sítě škol:

1.9.1996

1.13.

IZO v síti škol:

600 137 422

1.14.

Kapacita MŠ Studénka:

346 dětí

2.

Způsob a účel založení, předmět činnosti

2.1

Mateřská škola Studénka byla založena usnesením Zastupitelstva města Studénky (dále jen
ZMS ) ze dne 24.9.1992 od 1.1.1993 podle zákona 564/1990 o státní správě a samosprávě ve
školství. Na základě ustanovení §84 odst .2 písm. e) zákona 128/2000 Sb. o obcích vydalo
město Studénka

usnesením ZMS ze dne

3.9.2002

úplné znění zřizovací listiny pro

příspěvkovou organizaci s názvem Mateřská škola Studénka, Komenského 700 742 13
s účinností od 1.1.2003.
2.2

Hlavním účelem MŠ Studénka je poskytování předškolního vzdělávání, jehož cíle jsou
vymezeny v § 33 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

2.3

Předmětem činnosti je zejména poskytování předškolního vzdělávání podle vzdělávacích
programů a zajišťování školských služeb podle příslušných ustanovení školského zákona, tj. :
-

uskutečňování stravování dětí v době jejich pobytu ve škole

-

zajišťování závodního stravování zaměstnanců školy za úplatu

2.4.

MŠ Studénka je oprávněna provozovat doplňkovou činnost v souladu se zřizovací listinou.

3.

Organizační struktura
Organizační strukturu lze nalézt na: http://www.msstudenka.cz/dokumenty.php
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4.

Kontaktní spojení

Tabulka 1 Kontakty

Kontaktní poštovní adresa - sídlo

Komenského 700, 742 13 Studénka

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Komenského 700, 742 13 Studénka

Úřední hodiny

Pondělí 9.00 - 11.30, 12.30 – 15.00

Telefonní číslo

552 303 707

Elektronická adresa podatelny

podatelna@msstudenka.cz

Identifikátor datové schránky

pyes45s

Číslo příjmového účtu u Ge Money bank a.s.

71001764/0600

5.

Dokumenty

Dokumenty strategické a programové povahy a výroční zprávy lze nalézt na:
http://www.msstudenka.cz/dokumenty.php

6.

Žádosti o informace

Žádosti o informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají
písemně nebo ústně.
Ústně lze podat žádost:


Telefonicky



Osobně v sídle MŠ – Studénka, Komenského 700.

Písemně lze podat žádost:


Poštou



Osobně na podatelně MŠ v sídle - Studénka Komenského 700.



E-mailem na adresu:



Datovou schránkou: ID pyes45s

komenskol@wo.cz

Zásady upravující postup při poskytování informací včetně sazebníku úhrad za poskytování informací
lze nalézt na:

http://www.msstudenka.cz/dokumenty.php
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7.

Přehled předpisů

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Mateřská škola Studénka zejména jedná a
rozhoduje (vždy v platném znění):
7.1.










7.2.










7.3.





Zákony
zákon č. 561/2004 Sb., předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon)
zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
Vyhlášky
vyhláška č. 15/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv
a vlastního hodnocení školy
vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi
a kariérním systému pedagogických pracovníků
vyhláška č. 364/2005 Sb., vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o
předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o
dokumentaci škol a školských zařízení)
vyhláška č. 410/2005 Sb., hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení
a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol
a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí
nebo dobrovolným svazkem obcí
Nařízení vlády
nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé
speciálně pedagogické a přímé pedagogickopsychologické činnosti pedagogických pracovníků
nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a
kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě
nařízení vlády č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě

Všechny předpisy jsou po domluvě k nahlédnutí u ředitelky školy.
4

8.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zprávu lze nalézt na http://www.msstudenka.cz/dokumenty.php

9.

Vzor žádosti o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Žadatel: ……………………………………………………………………………………

u fyzické osoby jméno a příjmení, datum narození
u právnické osoby název, identifikační číslo
Adresa: ………………………………………………………………………………….…

u fyzické osoby adresa místa trvalého pobytu případně adresu pro doručování, liší-li se
od adresy pobytu
u právnické osoby adresu sídla společnosti, sídlo adresu pro doručování, liší-li se od adresy
sídla
Telefon: ……………………………E – mail: ………………………………..……………
Charakteristika žádosti:

…………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………….……
Způsob předání informace:

□ zaslat poštou
□ zaslat e – mailem
□ bude vyzvednuto osobně
dne:………………………….

……………….…………
podpis
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