
Vnitřní směrnice školy o poskytování informací 
(dle zákona č. 106/1999 Sb., „o svobodném přístupu k informacím“, v platném znění) 

 

 

Ředitel školy:   

 

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda, MBA jmenován do funkce dne 1. 8. 2018 starostkou Města Česká 

Lípa na základě výsledku konkurzního řízení. 

 

 

Pravomoci a působnost ředitele školy:  

 

Stanoví zákon č. 561/2004 Sb., „o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání“, v platném znění. 

 

 

Informace o škole poskytuje:  

 

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda, MBA, ředitel, tel. 487 714 829, e-mail: lsmejda@zs-spicak.cz  

 

 

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy:  

 

Odvolat se lze ke Krajskému úřadu Libereckého kraje odboru školství, mládeže, tělovýchovy 

a sportu do 15 dnů od vydání rozhodnutí prostřednictvím ředitele školy proti rozhodnutím 

dle zákona č. 561/2004 Sb., „o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání“, v platném znění. 

 

 

Stížnosti, oznámení, podněty (dle zákona č. 500/2004 Sb., „správní řád“, v platném 

znění):   

 

Přijímá ředitel školy. 

   

 

Žádost o poskytnutí informace (dle zákona č. 106/1999 Sb.,): 

 

- žádost se podává ústně nebo písemně 

- o již zveřejněné informaci se sdělují údaje umožňující její vyhledání nebo požadovaná 

informace 

- ústní žádost lze vyřídit ústně jen se souhlasem žadatele 

- anonymní žádosti se nevyřizují 

- pokud je žádost nesrozumitelná, musí být žadatel vyzván do 7 dnů o upřesnění 

- žádosti o informace mimo působnost organizace budou odloženy a žadatel bude 

do 3 dnů informován  

- informace musí být poskytnuty nejpozději do 15 dnů ode dne doručení  

- v případě konzultací a oddělených informací lze uvedené lhůty prodloužit o 10 dnů, 

žadatel musí být o prodloužení informován 
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- podle zákona se neposkytují informace, které vypovídají o osobnosti a soukromí 

fyzické osoby, jsou označeny jako obchodní tajemství nebo se týkají probíhajícího 

trestního nebo soudního řízení   

- o odmítnutí podání informace se vydá rozhodnutí, které se doručuje do vlastních rukou 

žadatele 

- rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem 

- za poskytnutí informace je organizace oprávněna požadovat úhradu skutečných 

nákladů spojených s vyhledáním informací, pořízením kopií a  s odesláním žadateli, 

v odůvodněných případech předem 

 

 

Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti 

řídí:  

- zákon č. 561/2004 Sb., „školský zákon“ (ŠZ) 

- zákon č. 500/2004 Sb., „správní řád“ (SŘ) 

- zákon č. 89/2012 Sb., „občanský zákoník“ (NOZ) 

- vyhláška č. 48/2005 Sb., „o základním vzdělávání“ (ZV) 

 

 

Sazebník úhrad za poskytnutí informací: viz samostatná příloha – sazebník úhrad 

 

 

Doplňující informace: 

 

Výroční zpráva o činnosti školy, výroční zpráva o hospodaření za předcházející školní rok 

jsou k nahlédnutí v ředitelně školy každé pondělí (v době školního vyučování) v době od 8 

hodin do 10 hodin. 

Všechny výroční zprávy jsou zveřejněny na webových stránkách školy: www.zs-spicak.cz  

 

 

Závěrečné a zrušující ustanovení: 

 

Zrušuje se předchozí směrnice školy ze dne 28. 12. 2014. Tato směrnice vstupuje v platnost 

dne 1. 1. 2021.  

 

 

 

V České Lípě 31. 12. 2020 

 

        Mgr. et Mgr. Libor Šmejda, MBA 

                ředitel školy 
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