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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE
Důvod a způsob založení subjektu







ZŠ vznikla jako škola s právní subjektivitou za základě zřizovací listiny ze dne
1.1.2003. Město Liberec zřídilo tuto školu podle § 36 zákona 367/1990 Sb. v plném
znění, par. 31 zákona 576/1990 Sb., par. 14 zákona 564/1990 Sb. o platných
změnách, usnesením zastupitelstva města Liberec č. 225/02 ze dne 29.10.2002
zařízení je určeno pro žáky základní školy (zajištění výuky žáků prvního až devátého
ročníku)
výuka probíhá podle učebního dokumentu ŠVP ZV „Pavlovická škola“ č.j.:
2007/23RE
ZŠ provozuje mimoškolní výchovu prostřednictvím ŠD a vzdělávacích kroužků
v rámci doplňkové činnosti
ZŠ zabezpečuje stravování žáků

2. POPIS ORGANIZAČNÍ STRUKTURY
 ředitel školy :
 zástupce ředitele:
 hospodářka školy:
tel.
e - mail :

Jiří Skalský
Mgr. Václav Linhart
Alena Volšová
488 880 160
skola@vrchlickeho.cz

Údaje o jmenování ředitele školy do funkce :
V souladu s dikcí § 166 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, na základě
usnesení rady města č. 317/09 16.8.2002, jmenovala Primátorka města Liberce Martina
Rosebergová Mgr. Jiřího Skalského dne 20. května 2014 k datu od 1. srpna 2014 do
funkce ředitele školy Základní škola Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková
organizace (Usnesení RM 462/2014).
Vymezení pravomocí a působnosti ředitele školy (podle § 164 a 165 zákona č.
561/2004 Sb., školský zákon)
Ředitel školy:
a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a
školských služeb,
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b) odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto
zákonem a vzdělávacími programy,
c) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,
d) vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá
následná opatření,
e) vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci
školské rady,
f) zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 školského zákona byly včas informovány o
průběhu a výsledcích vzdělávání žáka,
g) zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání
vyhlášených ministerstvem,
h) odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole.
i) ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s
ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací
činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady
přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.
Ředitel školy dále:
a) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy,
b) odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu,
c) předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného
ministerstvem.
Ředitel školy rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto
případech:
a) přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 a povolení
individuálního vzdělávacího plánu podle § 18,
b) přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a ukončení předškolního
vzdělávání podle § 35,
c) odkladu povinné školní docházky podle § 37,
d) převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2,
e) přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1 a
převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2, povolení
pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2,
f) přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 a následujících, vyšší odborné
škole podle § 93 a následujících a v konzervatoři podle § 88,
g) přestupu, změně oboru vzdělání a přerušení vzdělávání podle § 66 a 97,
h) opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle § 52 odst. 6, § 66
odst. 7 a § 97 odst. 8,
i) snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb
podle § 123 odst. 4,
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j) podmíněného vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského
zařízení podle § 31 odst. 2 a 4,
k) uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a §100,
l) povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka podle § 41.
Povinnosti ředitele :
Ředitel školy je v souladu s §10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., je povinen
zveřejnit výroční zprávu o činnosti školy na přístupném místě a umožnit nahlížet a
pořizovat si z ní opisy a výpisy za cenu v místě obvyklou.
Ředitel školy je povinen umožnit každému pořízení kopií informací uvedených
v zákoně č. 106/1999 Sb.
S platností od 1.8.2009 pověřil ředitel školy svým zástupcem :
Mgr. Václava Linharta (tel. : 488 880 166) jako osobu odpovědnou za:
poskytování informací podle čl. 8, odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb.
ZŠ je tvořena těmito organizačním útvary:
1) Základní škola:

I.st.
II.st.

9-10 tříd
8-7 tříd

Výuka cizích jazyků: od 3. ročníku Aj
Druhý cizí jazyk:
v 7.ročníku: německý jazyk
Nepovinné předměty: informatika, sportovní hry, stolní tenis, netradiční sporty, cvičení
z ČJ, M
2) Školní družina a školní klub
ŠD tvoří 4 oddělení (100 dětí)
Vedoucí vychovatelka: Iva Maderová (tel. 488 880 163)
3) Školní jídelna
Vedoucí školní jídelny: Irena Damašková ( tel. 488 880 162 )
Jídelna je organizační součástí školy, zajišťuje stravování pro vlastní žáky a
zaměstnance, poř. i pro žáky a studenty jiných škol, a pro cizí strávníky.
-

strávník se přihlásí nejpozději 24 hod. předem
obědy se prodávají 2 až 3 poslední dny v měsíci na následující měsíc
za čipovou kartu se hradí u vedoucí ŠJ vratná záloha 50,objednávání a odhlašování obědů se provádí u vedoucí ŠJ nebo přes internet
http://www.strava.cz/istravne/
za neodhlášený či neodebraný oběd se neposkytuje náhrada
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-

pokud žák čipovou kartu zapomene, nahlásí tuto skutečnost vedoucí ŠJ nebo
vedoucí kuchařce
strava se mimo jídelnu nevydává - výjimka je povolena pouze tehdy, je-li dítě
nemocné a to pouze první den

4) Doplňková činnost
Škola zajišťuje doplňkovou činnost v rozsahu vymezeném zřizovací listinou. Podmínky
stanovuje příslušná směrnice příspěvkové organizace. Doplňková činnost se zaměřuje
na následující oblasti:
 organizace výchovně vzdělávacích kursů
 pronájem nebytových prostor
 prodej obědů cizím strávníkům
3. MÍSTO A ZPŮSOB, KDE JE MOŽNÉ ZÍSKAT INFORMACE
Základní informace, které je škola v souladu s dikcí zákona č. 106/1999 Sb., ve
znění pozdějších předpisů povinna zveřejňovat, lze získat:
a) osobně: v přízemí hlavní budovy vpravo – pověření pracovníci
(ředitel, zástupce ředitele, hospodářka školy)
b) telefonicky: na tel. č. 488 880 160
c) písemně: Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, Liberec 13 – 460 14
d) elektronickou poštou: skola@vrchlickeho.cz
e) na internetových stránkách školy www.vrchlickeho.cz
.
4. MÍSTO A ZPŮSOB, KDE JE MOŽNÉ PODAT STÍŽNOST
Stížnosti vyřizuje ředitelství školy.
Lhůta k podání opravných prostředků (odvolání) proti rozhodnutí školy je 15 dnů od
doručení rozhodnutí, anebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádostí.
Odvolací místo je Statutární město Liberec, odbor školství, kultury a sportu,
nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1.
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5. POSTUP, KTERÝ MUSÍ ŠKOLA DODRŽOVAT PŘI VYŘIZOVÁNÍ VŠECH ŽÁDOSTÍ,
NÁVRHŮ, VČETNĚ DODRŽOVÁNÍ LHŮT
Žádost je podána dnem obdržení. Z podané žádosti musí být zřejmé, kterému subjektu
je určena a kdo podání činí. Požadovanou informaci škola poskytne do 15 dnů od přijetí
podání.
Informace je poskytována písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořízení
kopie. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše
však o deset dní. O prodloužení lhůty a důvodech je žadatel vždy včas informován.
V případě nesrozumitelnosti žádosti je žadatel vyzván ve lhůtě sedmi dnů od podání,
aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, je jeho žádost odmítnuta.
Škola může omezit poskytnutí informace, pokud se vztahuje výlučně k vnitřním
pokynům a personálním předpisům nebo pokud jde o informaci, která vznikla při přípravě
rozhodnutí.
Škola informaci neposkytne, pokud byla předána osobou, na kterou se povinnost
zákona nevztahuje a pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí. Dále
v případě, že je informace zveřejňována na základě zvláštního zákona nebo v případech,
kdy by zveřejněním došlo k porušení ochrany duševního vlastnictví stanoveného
zvláštním předpisem (např. individuálně schválené dokumenty soukromých
škol a projekty žadatelů o poskytnuté dotace).
Škola rovněž neposkytne informaci, kterou získala od jiné osoby k plnění úkolů na
základě zvláštního zákona (např. zákona o požární ochraně ap.), podle kterého by se na
ně vztahovala povinnost mlčenlivosti, anebo jiný postup chránící je před zveřejněním
nebo zneužitím.
Ve všech případech odmítnutí žádosti škola vydá ve lhůtě pro vyřízení rozhodnutí.
Rozhodnutí obsahuje název a sídlo školy, číslo jednací a datum vydání rozhodnutí,
označení příjemce, výrok s uvedením právních předpisů, poučení o místu, době a formě
podání opravných prostředků, vlastnoruční podpis statutárního zástupce školy či
pověřeného pracovníka školy s uvedením jména, příjmení a funkce. Rozhodnutí se
doručuje do vlastních rukou žadatele.
Pokud škola nevydala rozhodnutí nebo neposkytla informace, má se za to, že vydala
rozhodnutí, kterým informace odepřela. Proti této skutečnosti lze podat odvolání do 15
dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení.
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Omezení práva na poskytnutí informace
Ředitel školy nesmí poskytnout informaci, která:
 vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o jejím rasovém
původu, národnosti
 politických postojích a členství v politických stranách a hnutích, vztahu
k náboženství, o její trestné činnosti, zdraví a sexuálním životě,
 rodinných příslušnících a majetkových poměrech, pokud tak nestanoví zvláštní
zákon nebo s předchozím písemným souhlasem žijící dotčené osoby,
 jestliže dotčená osoba nežije, lze informaci o ní poskytnout jen za předpokladu, že
bude zachována její lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno její
dobré jméno, ochranu soukromí a osobnosti fyzické osoby poskytují také zvláštní
zákony, např. zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, občanský zákoník.
 je označena za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení zákona č.63/2001 Sb.,
kterým se vyhlašuje úplné znění obchodního zákoníku. Za porušení obchodního
tajemství se nepovažuje poskytnutí informací týkajících se rozsahu a příjemce
prostředků ze státního rozpočtu (výše neinvestičních výdajů a investičních výdajů
přidělených jednotlivých školám, předškolním a školským zařízením, výše dotací
poskytnutých jednotlivým soukromým školám, předškolním a školským zařízením
atd.) byla získána od osoby, které informační povinnost zákon neukládá, pokud
nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí (jedná se o informace, které
zřizovatel, ČŠI, či ředitel získal od osob v souvislosti s plněním svých úkolů, které
ovšem překračují zákonný rozsah sdělení nutný pro plnění těchto úkolů a přitom
nejsou chráněny podle odstavců 2 a 3).
 se týká probíhajícího trestního řízení,rozhodovací činnosti soudů nebo jejíž
poskytnutí by bylo porušením ochrany duševního vlastnictví (zejména ochrana
podle zákona č. 175/1996 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů..
Ochrana podle tohoto zákona je poskytována dílům literárním, vědeckým a
uměleckým, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora. Takové dílo nelze
poskytnout jiné osobě, zveřejnit či jinak s ním nakládat bez souhlasu autora.
Autorská ochrana není poskytována informacím obsaženým v dílu, ale pouze dílu
jako takovému. V rámci resortu se tato ochrana týká např. individuálně
schválených učebních dokumentů soukromých škol a projektů žadatelů o
poskytnutí dotace).
 ředitel školy může omezit poskytnutí informace, pokud se jedná o novou
informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí; to platí jen do doby, kdy se
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příprava ukončí pravomocným rozhodnutím (jedná se o informace vzniklé v etapě
přípravy rozhodnutí, např. stanoviska jednotlivých organizačních útvarů povinné
osoby k určité věci před jejich sjednocením ve formě rozhodnutí navenek).
(Omezení práva na informace uvedená v předchozím odstavci znamená, že
povinná osoba – ředitel školy - poskytne požadované informace včetně
doprovodných informací po vyloučení informací uvedených v čl. 5. a čl. 6. Odepřít
poskytnutí vyloučené informace lze pouze po dobu, po kterou trvá důvod
odepření.)
6. PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZÁKONŮ A PŘEDPISŮ, JIMIŽ SE ŠKOLA ŘÍDÍ
 Zák. 29/1984 Sb. o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných
škol, ve znění pozdějších předpisů.
 Zák. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákonů č.
190/1993 Sb.,č. 256/1994 Sb. a č. 139/1995 Sb.
 Nařízení vlády č. 15/1994 Sb. o bezplatném poskytování učebnic, učebních textů a
základních školních potřeb.
 Nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti pro
pedagogické a ostatní pracovníky školy.
 Vyhl. MŠMT č. 130/1980 Sb. o výchovném poradenství.
 Vyhl. MŠMT č. 291/1991 Sb. o základní škole ve znění vyhl. č. 225/1993 Sb. a zákona
č. 138/1995 Sb.
 Vyhl. MŠMT č. 362/1991 Sb. o organizaci školního roku v základních, středních a
speciálních školách.
 Vyhl. MŠMT č. 87/1992 Sb. o školních družinách a školních klubech.
 Vyhl. MŠMT č. 48/1993 Sb. o školním stravování ve znění č. 194/1993 Sb. a vyhl.
276/1993 Sb., č. 20/1995 Sb. a č. 313/1997 Sb.
 Vyhl. MŠMT č. 303/1996 Sb. o školách v přírodě.
 Vyhl. MŠMT č. 127/1997 Sb. o speciálních školách a speciálních mateřských školách.
 Vyhl. MŠMT č. 139/1997 Sb. o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti
pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců.
7. SAZEBNÍK ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
Informace pro zákonné zástupce o prospěchu a chování žáků jsou bezplatné podle
zákona 564/1990 Sb.
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Sazebník úhrad za poskytování informací:
podání ústní informace bez potřeby vyhledávání
odkázání na veřejnou informaci podle § 5 uvedeného zákona
podání informace na základě zveřejnění na internetu
pořízení papírové kopie – 1 list (A4)
pořízení papírové kopie – 1 list (A3)
pořízení kopie - CD
Opis vysvědčení
odeslání informací
průměrná hod. sazba za práce spojené s vyhledáváním podkladů
pro podání informace ad §17 Zákona 106 Sb./1999

zdarma
zdarma
zdarma
2,- Kč
4,- Kč
15,- Kč
100,-Kč
Dle sazebníku pošty
(150 Kč + zákonné
odvody)
204 Kč / hodinu

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ředitel a osoby pověřené postupují ve sporných případech podle ustanovení
zákona č. 106/1999 Sb.

.

Jiří Skalský
ředitel školy
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