Základní škola a mateřská škola Husinec-Řež, příspěvková organice
Ke Škole 17, 250 68 Husinec - Řež, IČ: 70991073, tel.: 607 079 709

Informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím;
1.

K zabezpečení základního vzdělávání, k zabezpečení předškolního vzdělávání a provozu školní
družiny zřídila obec Husinec příspěvkovou organizaci Základní školu a mateřskou školu
Husinec - Řež.

2.

Statutárním orgánem školy je ředitelka školy Mgr. Bc. Lucie Dražilová. Informace ve smyslu
zákona č. 106/1999 Sb. lze získat u ředitelky školy, u níž lze podat žádost nebo stížnost, návrh,
podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí. Ředitelka školy je správcem osobních údajů.
Pověřencem pro zpracování osobních údajů ve škole je Michal Hinda tel. 734 180 507.

3.

Sídlo školy: Základní škola a mateřská škola Husinec – Řež, příspěvková organizace,
Ke Škole 17, 250 68 Řež.

4.

Ředitelka školy: Mgr. Bc. Lucie Dražilová, kontaktní údaje: reditel@husinecrez.cz,
tel. 607 079 710.

5.

Opravný prostředek proti rozhodnutí ředitelky, která podle § 165 zákona č. 561/2004,
Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) rozhoduje a) o odkladu povinné školní docházky, b) o dodatečném odložení školní
docházky, c) o zařazení dětí do předškolního vzdělávání, školní družiny, d) o přijetí
k základnímu vzdělávání, e) převedení žáka do jiného vzdělávacího programu, f) povolení a
zrušení individuálního vzdělávání, g) povolení individuálního vzdělávacího plánu, h) přeřazení
žáka do vyššího ročníku, i) opakování ročníku po splnění povinné školní docházky, j) povolení
pokračování v základním vzdělávání lze podat prostřednictvím ředitelky školy krajskému
úřadu.

6.

K vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů stanovuje ředitelka školy postup,
který je přílohou tohoto dokumentu. Formuláře k podání občanů jsou u ředitelky školy.

7.

Ředitelka školy se při výkonu své působnosti řídí zákonem č. 561/2004, Sb. o předškolním,
základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákonem
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání, vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, zákoníkem práce č. 262/2006
Sb. a dalšími právními předpisy. Předpisy jsou na vyžádání poskytnuty k nahlédnutí u ředitelky
školy.

8.

Bankovní spojení: č. účtu 3262282339 kód banky 0800 – Základní škola a mateřská škola
č. účtu 3903620319 kód banky 0800 – Školní jídelna

10. Datová schránka: pu4cd5y, IČ: 70991073
11. Zveřejněné dokumenty:
koncepce rozvoje školy, roční plán školy, školní řády, vnitřní řád školní družiny, organizační
řád, provozní řád, aktuální výroční zpráva o činnosti školy včetně výroční zprávy
V Řeži dne 1. 10. 2019

Mgr. Bc. Lucie Dražilová

Základní škola a mateřská škola Husinec-Řež, příspěvková organice
Ke Škole 17, 250 68 Husinec - Řež, IČ: 70991073, tel.: 607 079 709

Příloha:
Postup k vyřizování žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů
Přijatá žádost, návrh či jiné dožádání se zaeviduje pod spisovou značkou jako spis.
Žádost, návrh či jiné dožádání se vyřídí do 30 až 60 dnů ode dne doručení podle povahy
podání. V případě stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. Do spisu se po vyřízení
podání uvede, kdy a jak bylo podání vyřízeno, včetně jednacích čísel souvisejících dopisů a
dokumentů. Spisy podání jsou uloženy u ředitelky školy a manipulovat s nimi jsou oprávněni
ředitelka školy a její zástupkyně, neboť pouze jim mohou být žádosti, návrhy či jiná dožádání
podávány.
Informace o zpracování osobních údajů ve škole
Základní škola a mateřskou škola Husinec – Řež, jako správce osobních údajů zpracovává údaje
v níže uvedených případech. Vůči škole je možné se v oblasti osobních údajů obracet
prostřednictvím datové schránky, ID DS pu4cd5y, emailem na adrese reditel@husinecrez.cz
nebo poštou na adrese Základní škola a mateřská škola Husinec - Řež, příspěvková organizace,
Ke Škole 17, 250 68 Řež.
Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem
uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení
zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů
a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se
mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu
rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Jmenovaným pověřencem
pro školu: Michal Hinda tel. 734 180 507.
V souvislosti s vedením dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující údaje:
jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi
nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě;
údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání
ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje
o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních
poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského
poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích,
které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole. Výše
vymezené údaje se dále v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004. Sb. předávají
MŠMT, případně institucím, které mají zákonem oprávněný přístup k těmto datům.

V Řeži dne 15. 10. 2019

Mgr. Bc. Lucie Dražilová

