INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU

zveřejňované dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 442/2006 Sb.
https://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&zalozky=sestava&kraj=43&id_sub
jekt=6669&zrizorg=1&jazyk=cz
1. Název subjektu
Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431
2. Důvod a způsob založení
Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431 byla založena jako příspěvková organizace, která
poskytuje výchovu a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu se
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.
Zřizovatelem školy je Plzeňský kraj.

3. Organizační struktura
https://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&zalozky=sestava&kraj=43&id_subjekt=6669&zrizorg=1&jazyk=cz
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4. Kontaktní spojení
Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431
Revoluční 1431, 349 01 Stříbro
Úřední hodiny – po až pátek 8:00 – 11:00 / 12:00 – 14:00
tel.: 374 622 984, 778 486 600
www stránky. www.zsrevolucnistribro.cz
e-mail: zsrevolucni@iol.cz
datová schránka: dwkj5pd

5. Případné platby
Platba v hotovosti v kanceláři účetní školy.
Bezhotovostní platby je možné poukázat na účet č. 185175607 /0300, vedený u ČSOB
Stříbro.

6. IČ
70 842 515

7. DIČ
Nejsme plátcem DPH.

8.1 Seznam hlavních dokumentů
Organizační řád
Koncepce školy
Provozní řád
Školní řád
Inventarizace majetku školy
Oběh účetních dokladů
Spisový a skartační řád
Vedení účetnictví
Zásady pro čerpání FKSP
Vedení pokladny
Poskytování cestovních náhrad
Vnitřní platový předpis
Poskytování informací
Vnitřní kontrolní systém účetní jednotky
Systém řízení rizik
Odpisový plán
Evidence majetku školy
Podpisové vzory
Ochrana majetku školy
Čerpání dovolené
Doplňková činnost školy
FKSP

8. 2 Rozpočet v tomto a předchozím kalendářním roce
https://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&zalozky=sestava&kraj=43&id_sub
jekt=6669&zrizorg=1&jazyk=cz
viz. výroční zprávy školy
http://zsrevolucnistribro.cz/stranka/dokumenty.html

9. Žádosti o informace
Podání lze zaslat poštou (Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431 Revoluční 1431, 349 01
Stříbro.
nebo osobně v úředních hodinách v kanceláři účetní školy.
Po – Pá- 8:00 – 14:00 hod.
e-mail: ilona.novotna@tiscali.cz
Vnitřní směrnice pro poskytování informací

http://zsrevolucnistribro.cz/stranka/dokumenty.html
https://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&zalozky=sestava&kraj=43&id_sub
jekt=6669&zrizorg=1&jazyk=cz

10. Příjem žádostí a dalších podání
Podání lze zaslat poštou (Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431 Revoluční 1431, 349 01
Stříbro.
nebo osobně v úředních hodinách v kanceláři účetní školy.
Po – Pá- 8:00 – 14:00 hod.
e-mail: ilona.novotna@tiscali.cz
Vnitřní směrnice pro poskytování informací
http://zsrevolucnistribro.cz/stranka/dokumenty.html

11. Opravné prostředky
Opravné prostředky je třeba podat písemně osobním podáním v kanceláři účetní školy nebo
zasláním poštou na výše uvedenou adresu.
Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není
v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.
Podání lze učinit v úředních hodinách v kanceláři účetní školy:
Po – Pá- 8:00 – 14.00 hod.
e-mail: ilona.novotna@tiscali.cz
datová schránka: dwkj5pd

12. Formuláře
Viz žádosti a formuláře

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Na webové stránce portálu veřejné správy
(http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/708/place)
odkaz: Životní situace (bydlení, doprava, kultura, osobní doklady, vzdělání,….) je dostupný
podrobný návod na jejich řešení – zde je možné získat informace, které doklady jsou potřebné
pro jejich vyřízení, kde, s kým, kdy a co je možné řešit a podle kterých právních předpisů je
potřeba podstupovat.
14. Nejdůležitější požívané předpisy
http://www.msmt.cz/file/11075
zákon č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů „ Zákoník práce“
nařízení vlády č. 564/2006 Sb. . ve znění pozdějších předpisů, „ O platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě “
zákon č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů „ Školský zákon“
zákon č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů „ Zákon o pedagogických pracovnících“
vyhláška č. 48/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů „ O základním vzdělávání “
zákon č. 500/2004 Sb. „ Správní řád“
zákon č. 129/200 Sb. ve znění pozdějších předpisů „ Zákon o krajích“
zákon č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů „ O účetnictví“
vyhláška č. 27/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů „ Vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami“
vyhláška č. 72/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů„ O poskytování poradenských služeb“

15. Sazebník úhrad za poskytování informací
V souvislosti s poskytováním informací vydává škola sazebník úhrad nákladů spojených
s vyhledáním a poskytnutím požadované informace.
Materiálové náklady za papír a kopírování připravených informací a za pořízení technického
nosiče.
formát
Pořizování kopií

Pořizování kopií na techn. nosiče dat

cena

A4 jednostranné

1,50

A4 oboustranné

3,00

A3 jednostranné

3,00

CD

10,00

16. Licenční smlouvy, vzory licenčních smluv, výhradí licence
Škola nemá žádné licence.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
http://zsrevolucnistribro.cz/stranka/dokumenty.html
https://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&zalozky=sestava&kraj=43&id_sub
jekt=6669&zrizorg=1&jazyk=cz

