Svobodný přístup
k informacím
Název dokumentu:

R10

ŘŠ

1. 5. 2017

Polanská

ŘŠ

SM013/2017

Číslo procesu:

Vlastník
procesu:

Platnost od:

Vyhotovil/la:

Schválil/a:

Číslo dokumentu:

Informace zveřejněné na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
1. Informace o škole a údaje o jmenování do funkce ředitele školy:
a) Zřizovatelem příspěvkové organizace Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant,
Bělíkova 1387, příspěvková organizace je v souladu s ustanovením § 2 zákona č.
157/2000 Sb. Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ: 70891508.
b) Poslední úplné znění zřizovací listiny schválilo zastupitelstvo Libereckého kraje pod č.j.:
ZL-2/15-Š dne 26. 5. 2015.
c) Sídlo školy: Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant.
d) Identifikační číslo organizace (IČ): 00082554
e) Škola je v rejstříku škol MŠMT vedena pod tímto resortním identifikátorem právnické osoby (REDIZO): 600010678.
f) Organizace je samostatným právním subjektem. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývající. Při plnění svých úkolů se řídí obecně závaznými
právními předpisy, účelem vyplývajícím ze zřizovací listiny.
g) Do funkce ředitelky školy byla ke dni 1. srpna 2013 jmenována Ing. Alena Dvořáková.

2. Jména osob určených k poskytování informací: Mgr. Milan Drechsler, Ing. Jan Vachel,
Mgr. Michaela Bartošová, Hana Polanská, Šárka Pokorná, Ing. Alena Dvořáková.
Jména osob určených k přijímáním a vyřizováním stížností, podnětů a oznámení: Mgr.
Milan Drechsler, Mgr. Michaela Bartošová, Ing. Jan Vachel, Ing. Alena Dvořáková.
3. Údaje o tom, proti kterým rozhodnutím ředitelky školy je přípustné odvolání, ke kterému
orgánu a kde lze odvolání podat:
Proti rozhodnutí ředitelky školy je možno se odvolat v případech, kdy ředitelka školy a školského zařízení, které zřizuje kraj, rozhoduje na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) o právech a povinnostech v oblasti státní správy:


odmítnutí poskytnout požadovanou informaci



rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání



rozhodnutí o zamítnutí individuálního plánu



rozhodnutí o podmínečném vyloučení nebo vyloučení žáka ze školy nebo domova mládeže



rozhodnutí podle § 165 odst. 2 zákona č 561/2004 Sb., školský zákon.

Proti rozhodnutí ředitele školy je možno do 15 dnů ode dne doručení daného rozhodnutí podat
odvolání ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, a to prostřednictvím Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant.
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4. Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů:
V případě ústního podání stížností, oznámení či podnětů reagují určení zaměstnanci školy ústní
formou, v případě písemné formy podání je odpověď rovněž zpracována písemně. Stížností a
závažnější podněty jsou vždy projednány vedením školy. Není-li možno reagovat bezprostředně, je podání vyřízeno maximálně ve lhůtě 30 dnů.
5. Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace:
V případě ústního podání žádostí o poskytnutí informace reagují určení zaměstnanci školy ústní
formou, v případě písemné formy podání je odpověď rovněž zpracována písemně. Není-li možno reagovat bezprostředně, je žádost o poskytnutí informace vyřízena maximálně ve lhůtě 15
dnů.
6. Sazebník úhrad za poskytování informací:
Sazebník úhrad za poskytování informací je zveřejněn na webových stránkách školy a rovněž na
místě veřejně přístupném v budově školy – na nástěnce ve vestibulu školy Frýdlant, Bělíkova
1387.
7. Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací:
Výroční zpráva o poskytování informací je zveřejněna na webových stránkách školy a rovněž
na místě veřejně přístupném v budově školy – na nástěnce ve vestibulu školy Frýdlant, Bělíkova
1387.
8. Výroční zpráva o činnosti školy za předcházející rok:
Výroční zpráva o činnosti školy je zveřejněna na webových stránkách školy a rovněž na místě
veřejně přístupném v budově školy – na nástěnce ve vestibulu školy Frýdlant, Bělíkova 1387.
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