Poskytování informací
NÁZEV ŠKOLY:

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní,
Praha 1, Masná 18
ZŘIZOVATEL:
Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2
IČO:
70837899
DIČ:
CZ70837899
ŘEDITEL ŠKOLY:
Ing. Josef Ineman – jmenování do funkce 1. 9. 2011
ZÁSTUPCI ŘEDITELE ŠKOLY:
• PaedDr. Vlastislav Landa – statutární zástupce ředitele školy - jmenování do funkce
1. 9. 1993
• Ing. Karel Zíka – jmenování do funkce 1. 9. 2011
•

Ing. Lenka Moravcová, Ph.D. – jmenování do funkce 1. 9. 2013

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti: Činnost školy je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon)
a příslušných prováděcích předpisů.
Škola provozuje svou činnost v souladu se ZŘIZOVACÍ LISTINOU a ROZHODNUTÍM O ZAŘAZENÍ
DO SÍTĚ ŠKOL.
Státní správu ve škole vykonávají:
a) ředitel školy
b) krajský úřad
c) Česká školní inspekce
d) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
e) jiné ústřední orgány státní správy, pokud tak stanoví zvláštní zákon
Práva a povinnosti ředitele školy jsou upraveny zejména ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon).
K přijímání žádostí o poskytnutí informací a vyřizování stížností, podnětů a oznámení občanů je
ve zdejší škole určen:
Ing. Josef INEMAN – ředitel školy
telefon 236 075 627,8, fax 222 317 814
e-mail – info@spsdmasna.cz
www.spsdmasna.cz
ID datové schránky - bfgpk8q
V době jeho nepřítomnosti zástupci ředitele školy v tomto pořadí:
1) PaedDr. Vlastislav LANDA
tel. 236 075 626, fax 222 317 814
2) Ing. Karel ZÍKA
tel. 236 075 626, fax 222 317 814
3) Ing. Lenka MORAVCOVÁ, Ph.D. tel. 236 075 615, fax 222 317 814

Doručené dokumenty se přijímají a žádosti o poskytnutí informací nebo stížnosti se podávají ústně
(v pracovní dny od 8 do 16 hodin) nebo písemně (pošta, e-mail, CD, DVD, USB flash disk,
datová schránka) v sekretariátu ředitele školy.
Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy lze podat písemně Magistrátu hlavního města Prahy, odbor
školství a mládeže, Jungmannova 29/35, Praha 1, prostřednictvím ředitele zdejší školy do 15 dnů ode dne
doručení rozhodnutí. Odvolací lhůta pro odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu je 3 pracovní dny
ode dne doručení rozhodnutí.
PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, KTERÝMI SE ŘÍDÍ ŘEDITEL ŠKOLY PŘI
VÝKONU SVÉ FUNKCE
zákony
č. 561/2004 Sb.
č. 500/2004 Sb.
č. 106/1999 Sb.
č. 320/2001 Sb.
č. 563/2004 Sb.
vyhlášky MŠMT ČR
č. 13/2005 Sb.
č. 16/2005 Sb.
č. 177/2009 Sb.
č. 107/2005 Sb.
č. 259/2012 Sb.
č. 10/2005 Sb.
č. 671/2004 Sb.

Školský zákon
Správní řád
o svobodném přístupu k informacím
o finanční kontrole
o pedagogických pracovnících

o středním vzdělávání
o organizaci školního roku
o ukončování studia ve středních školách
o školním stravování
o podrobnostech výkonu spisové služby
o vyšším odborném vzdělávání
kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího
řízení ke vzdělávání ve středních školách

V souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb. se žádosti o informace, podněty a stížnosti
podávají v sekretariátu ředitele školy na adrese Masná 18, Praha 1. Škola je oprávněna požadovat
úhradu skutečných nákladů spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací, pořízením
kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadatelům. Za práce spojené
s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním a zpracováním informací účtuje škola za každých započatých
15 minut takové práce 50,-Kč (padesátkorunčeských). Za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
se považuje, pokud časová náročnost vyhledání informací přesáhne 2 hodiny. Celková výše úhrady je
dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže
celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 50,- Kč, nebude úhrada požadována. Žadatel o informaci
bude (v případě, kdy poskytovatel informace požaduje úhradu) předem seznámen s touto skutečností
a přesnou výší úhrady dle požadovaného rozsahu. Lhůta pro podání informace je 15 kalendářních dnů.
Opisy vysvědčení se vystavují v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb. za 100,- Kč
(jednostokorunčeských).
Sazebník ostatních plateb za poskytování informací je následující:
- poštovné - ve skutečné výši
- kopie - formát A4 jednostranný 2,-Kč
formát A4 oboustranný 4,-Kč
formát A3 jednostranný 4,- Kč
formát A3 oboustranný 8,- Kč
- nosiče dat - CD 10,- Kč/ks, DVD 15,-Kč/ks

V Praze dne 1. listopadu 2015
Ing. Josef Ineman
ředitel školy

