Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací
zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, a podle § 5 zákona č.
106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

1. Oficiální název:
2. Důvod a způsob založení:

Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460
Zřizovatel:
Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68
101 38 Praha 10
IČ: 00063931
ZŠ Nad Vodovodem je příspěvková organizace, která poskytuje základní
vzdělání. Činnost školy je vymezena § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a činnost školského zařízení
pro zájmové vzdělávání je vymezena § 111 školského zákona, ve znění
pozdějších předpisů. Součástí školy je školní družina. Organizace
zabezpečuje školní a závodní stravování, školní jídelna je samostatný právní
subjekt.
Základní škola IZO:047611014, Rozhodnutí č. j.MSMT-42779/2014-3
Školní družina IZO:112900071, Rozhodnutí č. j. S-MHMP 1480040/2014

Pravomoci a působnost ředitele školy vymezuje §164 a 165 zákona
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon).
3. Organizační struktura:
viz Organizační schéma
4. Kontaktní spojení:
viz Kontakty
4.1 Kontaktní poštovní adresa: Sídlo:
Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem 81/460
Nad Vodovodem 81/460
Praha 10 – Malešice
108 00
4.2 Adresa úřadovny pro
ředitelna školy
kancelář hospodářky
osobní návštěvu:
Nad Vodovodem 81/460 Nad Vodovodem 81/460
108 00 Praha 10 - Malešice 108 00 Praha 10 - Malešice
4.3 Úřední hodiny:
4.4 Telefonní čísla:
4.5 Pověřenec pro ochranu
osobních údajů:
4.6 Adresa internetové
stránky:

viz Kontakty
274772669, viz Kontakty
Ing. Martin Partl
e-mail: gdpr@zsnadvodovodem.cz
www.zsnadvodovodem.cz

4.7 Další elektronické adresy: viz Kontakty
5. Případné platby
Číslo účtu školy: 2000741369/0800
můžete poukázat:
Číslo účtu Školní družiny: 19 - 2000741369/0800

6. IČO:
7. DIČ:
8. Dokumenty:
8.1 Seznamy hlavních
dokumentů školy:

47611014
škola není plátcem daně z přidané hodnoty

8.2 Rozpočet:
9. Žádosti o informace:

viz Rozpočet
Místo: Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem 81/460
Způsob:
- ústně (osobně či telefonicky)
- písemně - doručená poštou, osobně i jiným způsobem, elektronickou
poštou nebo na jiném nosiči dat

10. Příjem žádostí a dalších
podání:

Místo: Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem 81/460
Způsob:
- ústně (osobně či telefonicky)
- písemně - doručená poštou, osobně i jiným způsobem, elektronickou
poštou nebo na jiném nosiči dat
zsnadvodovodem@zsnadvodovodem.cz
jana.jerabkova@zsnadvodovodem.cz
ivana.reindlova@zsnadvodovodem.cz
tel.:274772669
ID datové schránky: 476xib4

Školní vzdělávací program „Učení pro život“
Školní vzdělávací program ŠD
Školní řád
Minimální preventivní program
Organizační řád
Řád ŠD
Organizace školního roku
Koncepce školy
Evropský plán rozvoje školy
Výroční zpráva

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se
žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická
osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa
trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště
a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo
bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu
sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro
doručování se rozumí též elektronická adresa. Škola posoudí žádost a v
případě ústní nebo telefonické žádosti poskytne žadateli informaci
bezodkladně, pokud ji má k dispozici. Není-li žadateli na ústně podanou
žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci
poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost
písemně. Informace v souladu se žádostí je poskytnuta žadateli ve lhůtě
dané zákonem. Týká-li se žádost zveřejněné informace, škola sdělí žadateli,
kde a jakým způsobem je možno požadovanou informaci získat. Jestliže
žadatel na poskytnutí informace trvá, bude mu sdělena ve výše stanovené
lhůtě. Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je
požadována, nebo je formulována příliš obecně, bude žadatel vyzván
k upřesnění. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy,
rozhodne škola o odmítnutí žádosti.

11. Opravné prostředky:

Místo: Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem 81/460
Způsob:
- písemně - doručená poštou, osobně i jiným způsobem, elektronickou
poštou nebo na jiném nosiči dat
zsnadvodovodem@zsnadvodovodem.cz
jana.jerabkova@zsnadvodovodem.cz
ivana.reindlova@zsnadvodovodem.cz
tel.:274772669
ID datové schránky: 476xib4

Lhůta podání opravného prostředku je stanovena v poučení příslušného
rozhodnutí. Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne
doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem
stanoveno jinak.
12. Formuláře:
viz Formuláře ke stažení
13. Návody pro řešení
Popisy životních situací včetně potřebných formulářů lze nalézt na
nejrůznějších životních
internetových stránkách:
situací:
Portálu veřejné správy http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/
Portálu hlavního města Prahy
http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/index.html
14. Předpisy
Texty zákonů a vyhlášek lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra, které v
souladu s § 12 zákona 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce
mezinárodních smluv zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů.
14.1 Nejdůležitější předpisy
 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 Usnesení č. 2/1993 Sb., jímž se stala Listina základních práv a
svobod součástí ústavního pořádku České republiky
 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 Zákon 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
 Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platné znění
 Zákon 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších
úprav
 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném
znění
 Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně
některých zákonů, v platném znění
 Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých
náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů
 Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění
 Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění
 Vyhláška č. 72/2005 S., o poskytování poradenských služeb ve
školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění
14.2 Vydané právní předpisy: Subjekt nevydává právní předpisy, vnitřní předpisy po předchozí domluvě
k nahlédnutí u ředitelky školy

15. Úhrada za poskytování
informací:
15.1. Sazebník úhrad za
poskytování informací:

Informace škola poskytuje zcela zdarma, pouze za pořízení kopie
(stejnopisu) vysvědčení je stanovena úhrada 100,-Kč.
Úhrady jsou vybírány v kanceláři školy v hotovosti, žadateli je vždy
potvrzena úhrada poplatku. Úhrada nákladů je příjmem školy.

15.2 Usnesení nadřízených
orgánů o výši úhrad za
poskytnutí informací:
16. Licenční smlouvy:
16.1 Vzory licenčních smluv
16.2 Výhradní licence
17. Výroční zpráva podle
zákona č. 106/1999 Sb.

O výši úhrad nebylo rozhodováno.

Škola nemá stanoveny vzory licenčních smluv podle §14a
Škola neposkytla výhradní licence
viz Dokumenty

