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Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za školní rok 2019/2020

dle zákona č.106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

§ 2   Povinnost poskytovat informace  

(1) Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující
se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné in-
stituce.

(2) Povinnými subjekty jsou dále ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem
chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy,
a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti.

§ 18   Výroční zpráva  

(1) Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalen-
dářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující následující
údaje:

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,

c)  opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí po-
vinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný
subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona,
a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení,

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licen-
ce,
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e)  počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vy-
řízení,

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.

(2) Pokud má povinný subjekt zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat veřejnou výroční
zprávu obsahující  informace o jeho činnosti,  začleňuje  údaje podle  odstavce 1 do této výroční
zprávy jako její samostatnou část s názvem "Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím".

Běžné informace jsou poskytovány prostřednictvím telefonu, elektronické pošty a osobně. Tyto žá-
dosti  nejsou evidovány ani zpoplatňovány. Při poskytování  informací veřejnosti  postupuje škola
podle zákona č.106/1999 Sb. a podle pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k zajištění
jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č.106/1999 Sb., ze dne 8.11.1999, v platném znění.

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za školní rok 2019/2020

a) Počet podaných žádostí o informace 0

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0

c) Opis podstatné části každého rozsudku soudu 0

d) Výsledky o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 0

e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0

Ve Škvorci dne 1.3.2020
____________________________________________________Mgr. Marcela Šeblová__________
                                                                                                               ředitelka školy
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