
   Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace
Pražská 2817, 276 01 Mělník
www.zsjm-me.cz                                                               tel.: 315 623 015

Výroční zpráva
o poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím

za období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015

a) Název školy: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace
sídlo: Pražská 2817, 276 01 Mělník
právní forma: příspěvková organizace
IČO : 47011343

b) Zřizovatel školy: Město Mělník
c) Ředitel školy: Mgr. Vladimír Škuta

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění  pozdějších  předpisů,  zveřejňuje  Základní  škola  Jindřicha  Matiegky  Mělník,  příspěvková
organizace se sídlem Pražská 2817, 276 01 Mělník (dále jen škola) výroční zprávu za předcházející
kalendářní rok o své činnost v oblasti poskytování informací:

• § 18 odst. 1 písm. a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí 
o odmítnutí žádosti: 0 

• § 18 odst. 1 písm. b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 

• § 18 odst. 1 písm. c) 
- počet rozsudků soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí školy o odmítnutí 

žádosti o poskytnutí informace: 0 
- přehled všech výdajů, které škola vynaložila v souvislosti se soudními řízeními o 

právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně nákladů na své vlastní 
zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0,- Kč

• § 18 odst. 1 písm. d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti 
poskytnutí výhradní licence: 0 

• § 18 odst. 1 písm. e) počet stížností podaných na postup při vyřizování žádosti o informace, tj. 
podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.: 0 

• § 18 odst. 1 písm. f) další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů: jsou uvedeny níže v textu

Škola zveřejňuje informace o své činnosti především na svých webových stránkách (www.zsjm-me.cz),
prostřednictvím zveřejnění  dokumentů  na  veřejně  přístupném místě  ve  škole,  příp.  prostřednictvím
místního tisku a školního časopisu 220V, jehož všechny čísla jsou přílohou veřejné výroční zprávy. 
Informace jsou z těchto zdrojů čerpány zejména občany z řad rodičovské veřejnosti. 
Velkým přínosem při spolupráci školy s veřejností byly také akce školy, např. den otevřených dveří
a třídní  schůzky,  individuální  konzultace i  e-mailová  i  osobní  komunikace,  při  nichž se  rodičovská
veřejnost,  ale  i  ostatní  partneři  školy mohli  obrátit  se  svými  dotazy,  a  to  včetně těch,  na  které  se
nevztahuje informační povinnost dle zákona č. 106/1999 Sb.

V Mělníku dne 1. ledna 2016
 

razítko Mgr. Vladimír Škuta 
ředitel školy


