
Směrnice č. 2a 

Směrnice k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.  
 

Na základě povinnosti dané řediteli školy čl. 4 Pokynu MŠMT ze dne 8.11.1999, č.j. 

31479/99-14, k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, zveřejňujeme na všeobecně přístupném místě následující informace: 

 

a) Údaje o jmenování ředitele školy: 

Mgr. Josef Havela byl jmenován ředitelem Gymnázia Kroměříž, Masarykovo nám. 496, 

radou Zlínského kraje na základě výsledku konkurzního řízení s účinností od 1.11.2014. 

 

b) Vymezení pravomoci a působnosti ředitele: 

Je dáno § 164-165 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) 

 

c) Pracovník určený k poskytování informací, přijímáním a vyřizováním stížností 

podnětů a oznámení: 
Jméno a příjmení: Mgr. Josef Havela 

Telefon:  577 544 813 

e-mail:   gymkrom@gymkrom.cz 

 

d) Údaje o tom, proti kterým rozhodnutím ředitele školy je přípustné odvolání, ke 

kterému orgánu, v jaké lhůtě a kde lze odvolání podat a další postup stanovený 

příslušnými právními předpisy: 

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí ke studiu lze podat do 3 dnů ode dne jeho 

doručení u ředitele školy, jehož činnost vykonává Gymnázium Kroměříž, ke Krajskému 

úřadu Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín. 

 

e) Postup při vyřizování žádostí o poskytování informací 

- příjem žádosti o poskytnutí informací doručenou poštou – zaevidování 

sekretariát školy 

- posouzení obsahu žádosti o informaci (Mgr. Josef Havela) 

- požadované informace budou sděleny v případě písemné žádosti nejpozději do 

7 dnů ode dne doručení žádosti 

- žádost doručenou osobně, elektronickou poštou nebo na jiných nosičích dat 

přijímá ředitel 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 

 

f) Sazebník úhrad za poskytnuté informace 

 vyhledávání informací  24 Kč/15 minut 

 pořízení kopie    1,50 Kč/1 strana A4 

      3 Kč/1 strana A3 

 opatření technických nosičů dat dle aktuální ceny nosičů 

 zaslání informací žadateli  dle aktuální ceny poštovních služeb 

vystavení opisu vysvědčení 50 Kč/1 ks (studující žáci v příslušném školním 

roce, kdy je podána žádost o opis vysvědčení) 

vystavení opisu vysvědčení  100 Kč/1 ks (ostatní žadatelé) 

 

Platnost od 1.1.2019 
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