
Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408 
 
 
Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a 
k ochraně informací  
 
V souladu se zákonem č.106/1999 Sb. o způsobu zveřejňování  informací: 
 
1.Základní informace , které je škola v souladu s dikcí zákona č. 106/1999 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů povinna  zveřejňovat, budou veřejnosti zpřístupněny : 
- na informační tabuli školy v přízemí školy, 
- na nástěnkách v šatně každé třídy 
- na internetových stránkách školy, 
 
2.Údaje o jmenování ředitele školy do funkce : 
 
V souladu s dikcí § 166 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, na základě výsledku 
konkurzního řízení , jmenovalo Statutární město Kladno – Rada města Kladna dne 10.7.2006 
k datu 1.9.2006 do funkce ředitele školy Marcelu Ružarovskou.  
 
3.Vymezení pravomocí a působnosti ředitele školy určuje 
 zákon č. 561/2004 Sb § 164 a 165  
 
4.S platností od 1.9.2006 pověřuji svého  zástupce : Ivu Škrobánkovou   jako osobu 
odpovědnou za: 
 Poskytování informací podle čl. 8 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb.  
 
5. Stížnosti, oznámení a podněty se vyřizují následujícím způsobem: 
 
5.1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
- podává se řediteli školy, 
- odvolacím orgánem je krajský úřad. 
 
§ 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
§ 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 
 
5.2 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání. 
- podává se ředitelce školy, zřizovateli, České školní inspekci. 
- Česká školní inspekce předá výsledky šetření zřizovateli a zřizovatel informuje Českou 
školní inspekci o přijatých opatřeních. 
 
§ 174 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. 
 
5.3 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztazích. 
- stížnost je povinen projednat ředitel školy se zaměstnancem, 
- zaměstnanec se může domáhat svých práv u soudu. 
  
§ 14 odst. 3 č. 262/2006 Sb.zákoník práce 
§ 24 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, 
Vyhláška MŠMT ČR č. 263/2007 Sb.,  pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení 



 
6. Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zákonem č.106/1999 
Sb. 
- Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně 
(doručená poštou, osobně i jiným způsobem, faxem, elektronickou poštou). 
- Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k  poskytnutí zveřejněné informace ve smyslu 
čl. 2  odst. 5, může zástupce povinné osoby místo požadované informace sdělit jen údaje 
umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní žádosti tak učiní 
neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud 
žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta. 
- Není-li žádost vyřízena ústně v souladu s článkem 9, poskytne se požadovaná informace 
písemně, nahlédnutím do spisu (včetně možnosti pořízení kopie). 
- Ústní žádost lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud žadatel trvá na 
písemném vyřízení, vyzve jej povinná osoba k podání žádosti v písemné formě. Tato pak 
bude vyřízena jako písemná žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.   
- Pokud ze žádosti není zřejmé, že směřuje vůči povinné osobě nebo kdo žádost podal, 
ředitelka ji bez dalšího odloží. Taková žádost není podáním ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., 
nepodléhá evidenci podle článku 12. 
- Ředitelka poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti. O 
formě, ve které bude informace poskytnuta (viz čl. 8 odst. 5), rozhoduje ředitelka školy.  
- Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání k místně příslušnému 
krajskému úřadu, prostřednictvím ředitele školy a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí 
nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v čl. 11 odst. 4. 
- Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace vydaném ředitelem školy 
rozhodne krajský úřad v pověřené působnosti do 15 dnů od předložení odvolání ředitelem 
školy. Pokud úřad v uvedené lhůtě nerozhodne, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým 
zamítl odvolání a potvrdil napadené rozhodnutí. Za den doručení tohoto rozhodnutí se 
považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání. 
- Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, tím není dotčena možnost soudního 
přezkoumání rozhodnutí o odvolání.  
 
7. Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti 
řídí 
Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákon č. 218/2003 Sb., o 
odpovědnosti mládeže za protiprávní činy, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, zákon 
č.500/2004 Sb. 
 
 
 
8. Omezení práva na poskytnutí informace 
- ředitel školy nesmí poskytnout informaci, která např. : 
   vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o jejím rasovém původu, 
národnosti,  
   o 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.  
 
 
9. Závěrečná ustanovení 
 
-  Ředitelka a osoby pověřené postupují ve sporných případech podle ustanovení zákona 
č. 106/1999 Sb.  
 
 
 
                                                                                                    
 
 
V Kladně dne  1.9.2007                                                                     ………………………….. 
                                                                                                                 Marcela Ružarovská 

 ředitelka školy                           
 
 
 
 
 


