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VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ  
podle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím,  

ve znění pozdějších změn za rok 2014 

 
 

Základní škola Pardubice, Bratranců Veverkových 866 

 

Ředitel školy předkládá na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších změn, § 18 odst. 1 výroční zprávu za rok 2014.  

 

1. Počet podaných žádostí o informace: 

V roce 2014 nebyla škola požádána o informaci dle uvedeného zákona ani v jed-

nom případě. Zveřejňování informací o činnosti školy bylo dále prováděno zejmé-

na prostřednictvím webové stránky školy www.zsbrve.cz, při akcích školy, sdělo-

vacími prostředky apod. 

Za toto období se na školu obrátilo několik žadatelů, a to zejména z řad rodi-

čovské veřejnosti. Škola přijala a zodpověděla telefonické, písemné a e-mailové 

dotazy, jejichž obsah se týkal postupu v případě výhrad vůči činnosti školy, na 

které se nevztahuje informační povinnost dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Kromě výše uvedeného škola bezprostředně zodpovídala množství telefonních 

a hlavně e-mailových dotazů, na které se informační povinnost podle citovaného 

zákona č. 106/1999 Sb. také nevztahuje. Nejčastějším předmětem dotazů bylo, ja-

ké akce škola pořádá, informace o nabízených aktivitách školy, dotazy na organi-

zaci akcí (organizaci vyučování, třídní schůzky, zápis do prvních ročníků, lyžařský 

či plavecký výcvik, stravování žáků, provoz a kapacita školní družiny atd.), dále se 

často jednalo o sběr dat spojených se zaváděním školních vzdělávacích programů, 

s kutikulární reformou, projekty EU, testováním žáků a posilování oblasti různých 

gramotností a oblasti se školní problematikou (hodnocení žáků).   

 

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 

Na Základní školu Pardubice, Bratranců Veverkových 866 nebylo podáno ani jed-

no odvolání proti rozhodnutí ředitele školy.  
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3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 

Na Základní školu Pardubice, Bratranců Veverkových 866 nebyla tato možnost 

použita ani požadována.  

 

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění 

osobních údajů: 

Na Základní školu Pardubice, Bratranců Veverkových 866 k takovému řízení o 

sankcích za nedodržení tohoto zákona nedošlo.  

 

5. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 

Ředitel školy vypracoval podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů Informační brožuru včetně Vnitřního 

pokynu k postupu při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovené záko-

nem č. 106/1999 Sb., na Základní škole Pardubice, Bratranců Veverkových 866, 

kterou zveřejnila na přístupném místě ve škole a zajistila tak zpřístupnění těchto 

informací. 

 

 

Mgr. Leoš Šebela, 

ředitel školy 
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