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Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování
informací dle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2021
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Článek

I.

Základní charakteristika školy

Název školy:

Základní škola a mateřská škola
Sloup, příspěvková organizace
Městys Sloup
Příspěvková organizace
62075942
7. března 1996
Mgr. Pavel Dočekal
Klepačov 225, 678 01 Blansko
základní škola, IZO: 102007756
mateřská škola, IZO: 107600471
školní družina, IZO: 118100220
školní jídelna, IZO: 103255788
školní jídelna-výdejna, IZO:171101090
516435337, 606858240
516435337
zs.sloup@centrum.cz
www.zssloup.net.

Zřizovatel školy:
Právní forma:
IČO:
Zařazení do sítě:
Ředitel školy:
Škola sdružuje:

Telefon:
Fax:
E-mail:
Webové stránky:
Článek II.

Úvod

Dne 1. ledna 2000 nabyl účinnosti zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím. Tento zákon stanovuje, za jakých podmínek budou informace žadatelům
poskytovány. V návaznosti na zákon byla dne 23. září 2003 vydána „Směrnice pro
svobodný přístup k informacím“. Tato směrnice upravuje postup ZŠ a MŠ Sloup při
poskytování informací tak, že stanoví jeho bližší podmínky.

Článek III.

Způsoby realizace zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu se zákonem poskytuje ZŠ a MŠ Sloup informace žadatelům buď na základě
žádosti nebo zveřejněním.
Na nástěnkách ve vestibulu školy byly k dispozici k nahlédnutí a za úhradu ke
kopírování základní informace o organizační struktuře ZŠ a MŠ Sloup, právní předpisy
a další důležité informace pro veřejnost, tak jak to ukládá § 5 zákona o svobodném
přístupu k informacím. Tyto informace jsou průběžně aktualizovány a zveřejněny také
dálkovým způsobem.
Občané mohou získat všechny potřebné informace o ZŠ a MŠ Sloup rovněž na
internetové stránce www.zssloup.net. Jsou informováni také prostřednictvím
Občasníku ZŠ a MŠ Sloup, elektronické žákovské knížky dm Software, konzultačních
dnů ředitele školy, dnů otevřených dveří, třídních schůzek, článků v tisku, akci pro
veřejnost a přátele školy.

Článek IV.

Žádosti o informace doručené ZŠ a MŠ Sloup v roce 2021

ZŠ a MŠ Sloup neobdržela žádnou žádost o informaci odvolávající se na zákon.
Článek V.

Odvolání proti rozhodnutím o neposkytnutí informace

Žádné odvolání nebylo podáno.
Článek VI.

Soudní přezkum rozhodnutí o neposkytnutí informace

Podle § 16 odst. 6 zákona je každé rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumatelné
soudem. O soudní přezkum vydaného rozhodnutí nebylo požádáno.
Článek VIII.

Řízení o sankcích za nedodržování zákona

Za rok 2021 nebyl zjištěn žádný případ porušení některého ustanovení zákona č.
106/1999 Sb., a proto nebylo nutné ukládat sankce.
Článek IX.

Závěr

Lze konstatovat, že zákon o svobodném přístupu k informacím je v ZŠ a MŠ Sloup
v celém rozsahu dodržován.

Mgr. Pavel Dočekal
ředitel školy
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