Povinně zveřejňované informace

Poskytované informace
Zveřejnění informací je stanovené prováděcím předpisem k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.
V současné době je to vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném
subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy, poslední změna k 1.8.2021.
1. Název
Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení
Organizace byla zřízena obcí Město Jablonné v Podještědí dne 30.9.2020 s účinností od 1.1.2021
zřizovací listinou č.j. HFO/3133/2020 jako příspěvková organizace, pro zajištění základního vzdělávání
žáků. Předmět její činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Organizační struktura
Je dána organizačním řádem organizace. Organizace se člení na organizační úseky uvedené
v Rejstříku škol:
Základní škola, IZO 102 553 866, U Školy 98, Jablonné v Podještědí
Základní umělecká škola, IZO 108 028 836, Máchova 473, Jablonné v Podještědí
Školní jídelna, IZO 102 617 660, U Školy 98, Jablonné v Podještědí
Školní družina, IZO 116 000 112, U Školy 98, Jablonné v Podještědí
4. Kontaktní spojení
sekretariat@zsjablonnevp.cz
Ředitel školy: Mgr. Petr Kopřiva, MBA
Zástupce ředitele pro 1. stupeň ZŠ: Mgr. Luboš Brett
Zástupkyně pro 2. stupeň ZŠ: Mgr. Ivana Hazdrová

4.1 Kontaktní poštovní adresa
U Školy 98, Markvartice, 471 25 Jablonné v Podještědí
4.2 Úřední hodiny
Podatelna, sekretariát
Pondělí – pátek 8:00 – 14:00 hod.
4.3 Telefonní čísla
Základní škola 487 762 544
Školní jídelna

487 762 137

Školní družina 739 035 292
4.4 Adresa internetových stránek
https://www.zsjablonnevp.cz/
4.5 Adresa podatelny
U Školy 98, Markvartice, 471 25 Jablonné v Podještědí
4.6 Elektronická adresa podatelny
sekretariat@zsjablonnevp.cz
4.6 Datová schránka
ID datové schránky: 6meqgsh
5. Platby
Případné platby lze poukázat na účet 900058339/0800. Dále jsou umožněny platby v hotovosti
v úředních hodinách na podatelně organizace.
6. IČO
46750321
7. REDIZO
600074561
8. Plátce daně z přidané hodnoty
Organizace není plátcem daně z přidané hodnoty.

9. Dokumenty
9.1 Seznamy hlavních dokumentů
Zřizovací listina
Výroční zpráva
Školní řád
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Školní vzdělávací program školní družiny
Školní vzdělávací program základní umělecké školy
9.2 Rozpočet
Zveřejněn na webu školy https://www.zsjablonnevp.cz/
10. Žádosti o informace
Žádosti se podávají:
- osobně či písemně v podatelně organizace
- poštou
- datovou schránkou
- elektronickým podáním na sekretariat@zsjablonnevp.cz
11. Nejdůležitější používané předpisy
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon)
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků
a studentů mimořádně nadaných
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní
docházky,
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských
zařízeních
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
12. Sazebník úhrad
Kopírování dokumentů v listinné podobě – 10 Kč za stranu,
Kopírování dokumentů v digitální podobě – 10 Kč za soubor.
13. Výroční zpráva
Výroční zpráva v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
(https://www.zsjablonnevp.cz/).

