
 

Mateřská škola Netřebice, okres Nymburk 

příspěvková organizace 

DODATEK Č. 1 - SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 

Č.j.: 01/2022 Účinnost od 1. 1. 2022 

Vypracoval: Mgr. Šárka Dvořáková - ředitelka 

Schválil: Mgr. Šárka Dvořáková - ředitelka 

Projednáno na pedagogické radě dne:   

Spisový znak: 2.1.6 Skartační znak: A10 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří 

součást tohoto předpisu. 

 

 

3. Poskytované informace 

3.1 Zveřejnění informací 

Ředitel školy zveřejní informace stanovené prováděcím předpisem k zákonu č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím. 

 

 

Označení a uvozovací 

text položky 
Obsah položky 

1. Název Mateřská škola Netřebice, okres Nymburk 

2. Důvod a způsob 

založení 

Organizace byla zřízena obcí Netřebice dne 1.12.2002 zřizovací listinou jako příspěvková 

organizace, pro zajištění předškolního vzdělávání. Předmět její činnosti je vymezen 

zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

3. Organizační struktura Je dána organizačním řádem organizace. Organizace se člení na organizační úseky uvedené 

v Rejstříku škol: 

Mateřská škola 

Školní jídelna 

4. Kontaktní spojení  

4.1 Kontaktní poštovní 

adresa 

Netřebice 80 

288 02 Netřebice, okres Nymburk 

4.2 Adresa úřadovny pro 

osobní návštěvu 

Netřebice 80 

288 02 Netřebice, okres Nymburk 

4.3 Úřední hodiny Podatelna 

Pondělí – pátek 6:30 – 16:00 hod. 

4.4 Telefonní čísla tel: +420 325 652 103, +420 605 400 697 

4.5 Adresa internetových 

stránek 
https://www.msnetrebice.cz/  

4.6 Adresa podatelny Netřebice 80 

288 02 Netřebice, okres Nymburk 

4.7 Elektronická adresa 

podatelny 
ms.netrebice@seznam.cz  

4.8 Datová schránka ID datové schránky: x2qkvjv 

https://www.msnetrebice.cz/
mailto:ms.netrebice
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5. Případné platby lze 

poukázat 

115-867490217 

 

Dále jsou umožněny platby v hotovosti v úředních hodinách na podatelně organizace. 

6. IČO IČ 75031566 

7. Plátce daně z přidané 

hodnoty 
Organizace není plátcem daně z přidané hodnoty. 

8. Dokumenty - 

8.1 Seznamy hlavních 

dokumentů 

Školní řád 

Vnitřní řád školní družiny 

Provozní řád 

Spisový řád 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

Rozpočet 

Zřizovací listina 

  

8.2 Rozpočet Rozpočet v aktuálním roce 

Rozpočet v minulém roce 

Střednědobý výhled  

9. Žádosti o informace Žádosti se podávají: 

- osobně či písemně v podatelně organizace 

- poštou 

- datovou schránkou 

- elektronickým podáním na ms.netrebice@seznam.cz 

10. Příjem podání a 

podnětů 

Stížnosti a podněty se podávají podle charakteru životních situací postupy uvedenými na 

portálu občana https://portal.gov.cz  

- osobně či písemně v podatelně organizace 

- poštou 

- datovou schránkou 

- elektronickým podáním na ms.netrebice@seznam.cz  

11. Předpisy - 

11.1 Nejdůležitější 

používané předpisy 

11.1 Nejdůležitější používané předpisy (vše ve znění pozdějších předpisů) 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,  

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) 

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku 

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními potřebami 

a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné 

školní docházky,  

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních 

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování 

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 

 

 

 

Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři školy a na webu 

školy (uvést hypertextový odkaz). 

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ 

11.2 Vydané právní 

předpisy 

Organizační řád školy, 2020. 

Školní řád, 2021. 

Směrnice k poskytování informací, 2021. 

Spisový řád, 2021. 

Provozní řád, 2021. 

mailto:ms.netrebice
https://portal.gov.cz/
mailto:ms.netrebice
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
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12. Úhrady za 

poskytování informací 
- viz. Směrnice o poskytování informací 

12.1 Sazebník úhrad za 

poskytování informací 

Kopírování dokumentů v listinné podobě – 10 Kč za stranu, 

Kopírování dokumentů v digitální podobě – 10 Kč za soubor. 

12.2 Rozhodnutí 

nadřízeného orgánu o 

výši úhrad za poskytnutí 

informací 

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí 

s výší úhrady. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána 

žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností. 

13. Licenční smlouvy - 

13.1 Vzory licenčních 

smluv 
Nebyly zpracovány. 

13.2 Výhradní licence Organizaci nebyly poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

14. Výroční zpráva podle 

zákona o svobodném 

přístupu k informacím 

Výroční zpráva o jeho činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném 

přístupu k informacím (uvést hypertextový odkaz). 

  

 
Osnova popisu úkonů orgánu veřejné moci  

 

Položka osnovy Popis položky 

Název úkonu Uvede se název úkonu ve formě srozumitelné pro subjekt, který není orgánem 

veřejné moci. 

V jakém případě ve věci jednat 
Uvede se subjekt nebo orgán veřejné moci, vůči kterému se úkon vykonává, a 

okolnosti, ke kterým se vykonání úkonu vztahuje. 

Charakteristika úkonu Uvede se stručný popis a účel úkonu, a pokud je úkon iniciován v souvislosti s 

uplatněním práva nebo splněním povinnosti, rovněž tato skutečnost. 

Výsledek úkonu Uvede se využitelnost výsledku úkonu. 

Kdy věc řešit Uvede se okamžik zahájení vykonávání úkonu, a pokud je úkon iniciován v 

souvislosti s uplatněním práva nebo splněním povinnosti, rovněž lhůta pro 

uplatnění práva nebo splnění povinnosti. 

Co je nutné doložit při iniciaci 

úkonu provedené elektronicky 

Uvede se výčet dokladů, jiných dokumentů a dalších náležitostí. 

Co je nutné doložit při iniciaci 

úkonu provedené jinak než 

elektronicky 

Uvede se výčet dokladů, jiných dokumentů a dalších náležitostí. 

Kde a jakým způsobem lze úkon 

iniciovat elektronicky 

Uvede se popis postupu subjektu, vůči kterému se úkon vykonává, při iniciaci 

úkonu elektronicky, včetně uvedení příslušného orgánu veřejné moci. 

Kde a jakým jiným způsobem než 

elektronicky lze úkon iniciovat 

Uvede se popis postupu subjektu, vůči kterému se úkon vykonává, při iniciaci 

úkonu jinak než elektronicky, včetně uvedení příslušného orgánu veřejné moci. 

Výše poplatku při iniciaci úkonu 

provedené elektronicky 

Uvede se výše správního, soudního nebo jiného poplatku, frekvence placení, 

způsob placení a další související informace, pokud jsou stanoveny. 

Výše poplatku při iniciaci úkonu 

provedené jinak než elektronicky 

Uvede se výše správního, soudního nebo jiného poplatku, frekvence placení, 

způsob placení a další související informace, pokud jsou stanoveny. 

Výše dávky nebo jiného plnění, 

pokud je předmětem úkonu 
Uvede se výše nebo způsob výpočtu a frekvence dávky nebo jiného plnění. 

Opravné prostředky Uvedou se opravné prostředky proti výsledku úkonu, místo, lhůta a způsob jejich 

podání a vyřízení, pokud jsou stanoveny. 

Časté dotazy Uvedou se často kladené otázky související s vykonáním úkonu a stručné 

odpovědi na ně, pokud jsou známy. 

Sankce Uvede se sankce při nedodržení předepsaných povinností, postupů a podmínek, 

pokud je stanovena. 

Působnost Uvede se, v rámci jakého druhu působení orgánu veřejné moci se úkon vykonává 

(1. státní správa vykonávaná státním orgánem, 2. státní správa vykonávaná v 
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přenesené působnosti, 3. samospráva, 4. ostatní veřejná správa, 5. působení, které 

není veřejnou správou). 

Oblast Uvede se tematická oblast, v níž se úkon vykonává. 

Klíčová slova Uvede se výčet klíčových slov týkajících se úkonu. 

Počátek platnosti popisu úkonu Uvede se datum, od kterého je popis platný. 

Konec platnosti popisu úkonu Uvede se datum konce platnosti popisu, pokud je znám. 

Výsledek úkonu vedený v 

základním registru nebo v 

agendovém informačním systému 

Uvede se, zda je výsledek úkonu veden v základním registru nebo v agendovém 

informačním systému. 

 

 

 

 

 

 

V Netřebicích dne 30.12.2021 

 

 

 

          Mgr. Šárka Dvořáková  

            ředitelka  
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