
Poskytování informací  

Informace se poskytují podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Postup  

Žádost o poskytnutí informace o prospěchu žáka se podává ústně u příslušného vyučujícího 

nebo u příslušného třídního učitele. Není-li informace poskytnuta nebo ji žadatel nepovažuje 

za dostačující nebo jde-li o žádost o informaci jiného charakteru, podává se žádost ústně nebo 

písemně u níže uvedených osob. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo 

nepovažuje-li žadatel informaci za dostačující, je třeba podat žádost vždy písemně. Z podání 

musí být zřejmé, kdo jej činí a komu je určeno. Ředitel školy poskytne požadovanou 

informaci nejpozději do 30 dnů od přijetí podání, a to písemně, nahlédnutím do spisu včetně 

možnosti pořídit kopii nebo elektronicky. Pokud žádosti není, byť jen zčásti, vyhověno, vydá 

ředitel školy rozhodnutí. Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od doručení. 

 

Žádosti o poskytnutí informace subjekt přijímá 

osobně (Po – Pá, 7.00 až 13.00): 

Mgr. Jiřina Macháčková, ředitelka školy, tel.469319922  

Mgr. Kateřina Valentová, zástupce ředitelky školy, tel.469319922  

poštou: Základní škola, Hrochův Týnec, okr. Chrudim, Nádražní 253, 53862 Hrochův Týnec 

e-mailem: zsht@centrum.cz 

 

Informace poskytuje 

 

Mgr. Jiřina Macháčková, ředitelka školy, Mgr. Kateřina Valentová, zástupce ředitelky školy 

 

Vyřizování stížností, oznámení a podnětů 

  

Postup  

Vyřizování stížností, oznámení a podnětů se řídí platnou legislativou (zákon 500/2004 Sb., 

Správní řád). Uvedený zákon je k dispozici k nahlédnutí ve dnech školního vyučování 

v kanceláři školy. 

Stížnosti, oznámení a podněty přijímá 

osobně (Po – Pá, 7.00 až 13.00): 

Mgr. Jiřina Macháčková, ředitelka školy, tel.469319922  

Mgr. Kateřina Valentová, zástupce ředitelky školy, tel.469319922  

poštou: Základní škola, Hrochův Týnec, okr. Chrudim, Nádražní 253, 53862 Hrochův Týnec 

e-mailem: zsht@centrum.cz 

Stížnosti, oznámení a podněty vyřizuje 

Mgr. Jiřina Macháčková, ředitelka školy, Mgr. Kateřina Valentová, zástupce ředitelky školy 

 

Přehled nejdůležitějších předpisů pro práci školy 

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, … a jiném vzdělávání (školský 

zákon) 

mailto:zs_krouna@xaz.cz
mailto:zs_krouna@xaz.cz


Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících 

Zákon č. 500/2004 správní řád 

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím  

Vyhláška č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku 

Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a plnění povinné školní docházky 

Vyhláška č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání 

Vyhláška č. 73/2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP a mimořádně nadaných 

Vyhláška č. 72/2005 o poskytování poradenských služeb 

Vyhláška č. 15/2005 o náležitostech výročních zpráv a vlastního hodnocení školy 

Vyhláška č. 317/2005 o DVPP, akred. komisi a kariérním systému ped. pracovníků  

  

Vše v aktuálních zněních. Tyto zákony a vyhlášky jsou k nahlédnutí v ředitelně školy. 

Dokumentace školy je zveřejněna na webových stránkách školy www.zsht.cz a  

k dispozici v ředitelně školy. 

 


