10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň

Naplňování zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších
podání

Opravné prostředky

Formuláře
Popisy postupů – návody
pro řešení životních
situací

Informace, která není zveřejněna na webu školy nebo na nástěnce ve vestibulu
školy, se poskytuje na základě žádosti.
Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně nebo telefonicky) nebo
písemně (doručená poštou, osobně i jiným způsobem, elektronickou poštou nebo
na jiném nosiči dat):
- ústně na adrese 10 ZŠ, nám. Míru 6, 301 00 Plzeň,
- telefonicky na čísle telefonu 378 027 250 – 252,
- písemně doručená poštou nebo osobně na adresu:
10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň,
- elektronicky na adrese: skola@zs10.plzen-edu.cz
Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15
dnů ode dne doručení rozhodnutí. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o
informace lze podat do 30 dnů od:
- odkázání na zveřejněnou informaci,
- odložení žádosti,
- sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace.
Odvolání i stížnost se podávají k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného
subjektu, tj. 10. základní školy Plzeň, nám. Míru 6, příspěvkové organizace, 301 00
Plzeň
Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace – viz
výše.
Pokud je podáváno odvolání či je podávána stížnost elektronicky na adresu
skola@zs10.plzen-edu.cz, musí být odvolání elektronicky podepsáno a stížnost
elektronicky podepsána.
nejsou
Postupy jsou stanoveny příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
Základní školy - Životní situace na Portálu veřejné správy:
http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/201/

Úhrady za poskytování informací
a) Kopírování
- A4 jednostranné Kč 2,00
- A3 jednostranné Kč 3,00
b) Tisk - A4 černobíle Kč 3,00
- A4 barevně Kč 10,00
Sazebník úhrad za
c) Kopírování na magnetické nosiče – CD Kč 10,00
poskytování informací
d) Telekomunikační poplatky – bezplatné
e) Poštovné a jiné poplatky – dle platných tarifů
f) Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy - bezplatné
g) Za mimořádné rozsáhlé vyhledávání informací na základě podané žádosti - za
každou započatou hodinu Kč 100,00.

