Povinně zveřejňované informace
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
1. Úplný oficiální název povinného
subjektu.

32.mateřská škola Plzeň, Resslova 22,
příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení povinného
Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání dětí
subjektu, včetně podmínek a principů,
za kterých provozuje svoji činnost.
Hlavní činnost
- Předškolní vzdělávání dětí
Doplňková činnost: předplavecký výcvik pro
předškolní děti, logopedická prevence
Zřizovatel – statutární město Plzeň
Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy
– Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství,
mládeže a sportu

3. Popis organizační struktury povinného Organizační struktura
subjektu.
viz organizační řád v ředitelně školy
4. Kontaktní spojení

Kontakty viz příloha č. 1

5. Platby

Školné - 360,- Kč
Stravné - děti 3-6 let: 33,- Kč na den
Děti 7 let: 36,- Kč na den

6. Identifikační číslo školy (IČ)

709 408 27

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

Škola není plátcem daně z přidané hodnoty

8. Dokumenty

Údaje o rozpočtu u ředitelky školy
ŠVP viz příloha ŠVP
Zřizovací listina u ředitele školy
Místo a způsoby podání viz příloha č. 2
Kontakty viz příloha s kontakty

9. Žádosti o informace
10. Příjem žádostí, stížností a dalších
podání
11. Opravné prostředky

12. Formuláře

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Formulář pro opravný prostředek proti
rozhodnutí povinného subjektu příloha č. 3
Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání
(viz rozhodnutí o nepřijetí)
- poštou
- osobně
do 15 dnů ode dne doručení.
Lze - vyzvednout osobně v kanceláři ředitele MŠ,

stáhnout zde
Žádost o přijetí do MŠ
Přihláška ke stravování
Evidenční list dítěte u ředitele školy
Žádost o poskytnutí informace –viz příloha č. 4
Formulář pro opravný prostředek proti
rozhodnutí povinného subjektu –viz příloha č. 3
13. Popisy postupů – návody pro řešení
životních situací

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Zápis do MŠ ( květen i v průběhu šk. roku) Přihláška
dítěte k předškolnímu vzdělávání
Pověření k vyzvedávání dítěte
Osvobození od úplaty – informace podá ředitelka
školy

14. Přehled nejdůležitějších předpisů,
podle nichž povinný subjekt jedná a
rozhoduje, které stanovují právo žádat
informace a které upravují další práva
občanů ve vztahu k povinnému
subjektu, a to včetně informace, kde a
kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
Zákon č.561/2004 Sb., školský zákon
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

15. Sazebník úhrad za poskytování
informací

Sazebník úhrad za poskytování informací - viz
příloha č. 5

Usnesení nadřízeného orgánu o výši
úhrad
16. Licenční smlouvy, Výhradní licence
17. Výroční zpráva podle zákona č.
106/1999 Sb.

Dosud nebylo řešeno
Nejsou uzavřeny
Výroční zpráva - viz příloha č. 6

Kontakty

Název organizace

32.mateřská škola Plzeň, Resslova 22, PO

Sídlo a kontaktní poštovní adresa

Resslova 22, 301 00 Plzeň

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

ředitelna školy

IČ/DIČ

70940827

Ředitelka školy:

Helena Sládková

Úřední hodiny

středa 15.30-16.15

Telefon

377 325 194

Kontaktní e-mail, e podatelna

info@32ms.cz, schránka na vchodových dveřích

ID datové schránky

d3r8fv

Jednotlivé třídy
Medvíďata

tel. : 377325194

Sluníčka

tel. : 377325194

Včeličky

tel. : 377325194

Berušky

tel. : 377325194

Místo a způsoby podání
1. Podání elektronicky
 Prostřednictvím elektronické pošty E-mail
 Prostřednictvím datové schránky (ID)

info@32ms.cz
d3r8fv

2. Podání písemně
 Poštou – na adresu sídla organizace
 Osobně – v sídle organizace

32.MŠ Plzeň, Resslova 22, PO
do schránky na vchodových dveřích

Žádost o poskytnutí informace osobně je podána žadatelem písemně nebo příjemce musí ústní
žádost zaznamenat do písemné podoby (žadatel musí být vždy poučen o lhůtách, postupech a
podmínkách vztahujících se k vyřízení jeho žádosti)
Písemné žádosti přijímá ředitel školy.
Pro písemné podání je vhodné využít standardizovaný tiskopis – viz formuláře

32.mateřská škola Plzeň, Resslova 22, příspěvková organizace

Formulář
pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu
dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon).

Odvolání
Označení rozhodnutí o odmítnutí žádosti, proti kterému je odvolání podáváno

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Důvody odvolání

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Datum podání odvolání: …………………..

Podpis ……………………………….

Odvolání za povinný subjekt přijal :

……………………………………………………………………………………………
datum ,

jméno a příjmení pracovníka, jeho funkce,

podpis

32.mateřská škola Plzeň, Resslova 22, příspěvková organizace

Žádost o poskytnutí informace
dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Žádost o informaci musí obsahovat povinné údaje, uvedené v zákoně č. 106/1999 Sb.
Jméno a příjmení žadatele, datum narození (u fyzických osob):
Název, IČO (u právnických osob):

………………………………………………………………………
adresa jeho trvalého bydliště (u fyzické osoby):
sídlo firmy (u právnické osoby):

…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………
Doručovací adresa, pokud je odlišná od místa bydliště nebo sídla firmy, e-mailová adresa
…………………………………………………………………………………………………………...

Žadatel požaduje od povinného subjektu tyto informace:

…………………………………………………………………………………………..……….
…………………………………………………………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Datum podání žádosti: ………………….. Podpis žadatele: ………………………………...

Žádost za povinný subjekt přijal :

…………………………………………………………………………………………………...
datum ,

jméno a příjmení pracovníka, jeho funkce,

podpis

Sazebník úhrad za poskytování informací

Podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za
poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím se stanoví tato výše
úhrad za poskytování informací

1. Náklady za pořízení kopií
a) Černobílé kopie nebo tisk A4
jednostranná kopie
oboustranná kopie

0,80 Kč
1,60 Kč

b) Barevná kopie nebo tisk A4
jednostranná kopie
oboustranná kopie

1,60 Kč
3,20 Kč

c) Černobílé kopie nebo tisk formát A3
jednostranná kopie
oboustranná kopie

1,30 Kč
2,30 Kč

d) Barevná kopie nebo tisk formát A3
jednostranná kopie
oboustranná kopie

2,90 Kč
5,60 Kč

e) Elektronická kopie, je-li informace poskytována prostřednictvím elektronické pošty
nebo formou uložení na datovém nosiči kopie nebo tisk A4
černobílé i barevné
jednostranné skenování formát A4
0,70 Kč
oboustranné skenování formát A4
1,40 Kč
jednostranné skenování formát A3
1,00 Kč
oboustranné skenování formát A3
2,00 Kč

2. Náklady za opatření technických nosičů dat
Cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém
nosiči, a to:
4,70 Kč
6,00 Kč
dle jeho pořizovací ceny

a) 1ks CD disk
b) 1ks DVD disk
c) Jiný technický nosič dat
3. Náklady za odeslání informací žadateli

Náklady za poštovní služby budou účtovány dle aktuálního sazebníku České pošty, s.p.
4. Náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
V případě mimořádného rozsáhlého vyhledávání informace se stanovuje hodinová sazba ve
výši………………………………………………………………………….…202, 00Kč
Při nevyužití celé další hodiny při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace je účtována
adekvátní část hodinové sazby. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informace více
pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.
Pokud je mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace kratší než 1 hodinu, úhrada nákladů dle
tohoto bodu se nepožaduje.
Pozn. O mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace se jedná tehdy, jestliže shromáždění
informace představuje pro povinný subjekt v jeho konkrétních podmínkách časově náročnou
činnost, která se objektivně vzato vymyká běžnému poskytování informací tímto povinným
subjektem, tedy jestliže vyhledání informace již v daném případě nelze s ohledem na pojetí
veřejné správy jako služby veřejnosti považovat za běžnou, povinný subjekt nijak nezatěžující
součást obvyklé agendy.

Celková výše úhrady za poskytování informace je zaokrouhlována na celé koruny nahoru.
Nepřesáhne-li celková vypočtená částka 100,00 Kč od zpoplatnění se upustí a informace bude
poskytnuta na náklady školy.
Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018
Sazebník vydal:

Helena Sládková, ředitelka

Dne:1.3. 2018 …………………….
32.mateřská škola plzeň, Resslova 22, příspěvková organizace

Výroční zpráva
o činnosti povinného subjektu 32.mateřská škola Plzeň, Resslova 22, PO v oblasti
poskytování informací
za období roku 2017

Výroční zprávu předkládá 32.mateřská škola Plzeň, Resslova 22, PO jako povinný
subjekt v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v roce 2017.

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
0
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí povinného 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: 0
4. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence: 0
5. Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání stručný popis způsobu
jejich vyřízení: 1
6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: nejsou žádné další
informace

V Plzni dne 1.3. 2018

Helena Sládková, ředitelka

