
POVINNĚ ZVEŘEJNĚNÉ INFORMACE DLE VNITŘNÍ 

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ: 
 

 

 

1. Základní údaje o škole 

 

1.1 Škola 

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Úsov, příspěvková organizace 

Sídlo: Školní 187, 789 73  Úsov 

Telefon: 583 435 108 

E-mail: zsusov@email.cz 

www: www.zsusov.cz  

Právní forma: právní subjekt – příspěvková organizace (od 1. 1. 2002) 

IČO: 70944164 

Ředitel školy Ing. David Kalousek 

Identifikace zařízení: 600148475 

 

 

1.2 Zřizovatel 

Název zřizovatele: Město Úsov 

Adresa zřizovatele: nám. Míru 86 

789 73 Úsov 

Kontakt: tel.: 583 435 054  

fax: 583 435 054  

www: http://www.usov.cz   

e-mail: mesto@usov.cz  
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1.3 Součásti školy 

Název IZO Kapacita 

Základní škola 102680663 300 

Mateřská škola 107633141 60 

Školní družina 120300591 40 

Školní jídelna 102992151 420 

 

 

1.4 Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny)  

 

     Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy k němu a vyhláškou MŠMT ČR 

č. 107/2005 Sb., o školním stravování. 

 

 

2. Údaje o jmenování do funkce ředitele školy 

 

 

Dne 2.10.2019 byl Ing. David Kalousek jmenován do funkce ředitele Základní školy a 

Mateřské školy, p.o., Školní 187, 789 73 Úsov na funkční období 6-ti let s účinností od 

1.8.2019 do 31.7.2025. 

 

3. Vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy 

 

 

dle § 164, 165 zákona č.561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

§ 164 

(1) Ředitel školy a školského zařízení 

a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, 



pokud zákon nestanoví jinak, 

b) odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu 

s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3, 

c) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb, 

d) vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná 

opatření, 

e) vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, 

pokud se podle tohoto zákona zřizuje, 

f) zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích 

vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta, 

g) zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání 

vyhlášených ministerstvem, 

h) odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení. 

(2) Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním 

všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při 

svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu 

tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy. 

§ 165 

(1) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, dále 

a) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení, 

b) odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle § 160 až 

163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny. 

(2) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, 

rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech: 

a) zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 a zamítnutí 

žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3, 

b) přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a ukončení předškolního vzdělávání 



podle § 35, zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální podle § 48a, 

zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy podle § 47, 

c) zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37, 

d) převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2, 

e) přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1, převedení 

žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2 a zamítnutí žádosti o povolení 

pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2, 

f) přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 a následujících, vyšší odborné škole podle 

§ 93 a následujících a v konzervatoři podle § 88, 

g) zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání, přerušení vzdělávání a opakování 

ročníku podle § 66 a 97, 

h) zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1, 

i) podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení 

podle § 31 odst. 2 a 4, 

j) zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a 100, 

k) povolení a zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka podle § 41. 

 

4. Jméno a příjmení osoby určené k poskytování informací a příjmení 

pracovníka pověřeného přijímáním a vyřizováním stížností, podnětů a 

oznámení 

 

 

Pověřenou osobou k poskytování informací je Ludmila Tylšarová. Tato je zároveň pověřena 

přijímáním a vyřizováním stížností, podnětů a oznámení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Údaje o tom, proti kterým rozhodnutím ředitele školy je přípustné 

odvolání, ke kterému orgánu, v jaké lhůtě a kde lze odvolání podat 

 

Rozhodnutí ředitele školy, proti kterým je přípustné odvolání 

 

 přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

 rozhodnutí o ukončení docházky do MŠ z důvodu porušování školního řádu 

zákonnými zástupci dítěte  

 přijetí dítěte k povinné školní docházce 

 přestup žáka 

 povolení individuálního vzdělávacího plánu 

 odklad povinné školní docházky 

 odvolacím orgánem je KÚ odbor školství Olomouckého kraje 

 odvolací lhůta je 15 dnů 

 

 

 6. Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel školy při výkonu své 

působnosti řídí a místo a čas, kde jsou tyto předpisy k nahlédnutí 

 

Zákony: 

• 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 

• 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (Školský zákon) 

• 563/2004 Sb., zákon o pedagogických pracovnících a změnách některých zákonů 

• 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím 

• 101/1999 Sb., zákon o ochraně osobních údajů 

• 500/2004 Sb., zákon Správní řád 

• 449/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě 

• 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

• 262/2006 Sb., zákon Zákoník práce 

• NV č. 75/2005 Sb. stanovení rozsahu přímé vyučovací činnosti 

 

Vyhlášky MŠMT: 

• 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři 

• 16/2005 Sb., o organizaci školního roku 

• 671/2004 Sb., vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke 

vzdělávání na středních školách 

• 442/1991 Sb. o ukončování studia ve středních školách a učilištích ve znění vyhl. č. 

672/2004 Sb. 

• 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení 

• 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 

a kariérním systému pedagogických pracovníků 



• 15/2005 Sb., vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv 

a vlastního hodnocení školy 

• 646/2004 Sb., o výkonu spisové služby 

• 108/2001 Sb., o stanovení hygienických požadavků na prostory a provoz škol, předškolních 

zařízení a některých školských zařízení 

 

Vnitřní předpisy školy – Školní řád 

• Vyhlášky a příkazy vydané zřizovatelem – usnesení rady MHMP, usnesení zastupitelstva 

MHMP, příkazy odboru školství MHMP 

 

Zákony a vyhlášky MF: 

• 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákonů č. 140 

a 245/2006 Sb. 

• 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole ve veřejné správě 

• 563/91 Sb., zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

• 40/2002 Sb., zákon o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

• 416/2004 Sb., vyhláška, kterou se provádí z.č. 320/2001 Sb. 

• 505/2002 Sb., vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení z.č. 563/91 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů 

• 114/2002 Sb., vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb 

 

 

 

 

7. Sazebník úhrad za poskytování informací 

 
 

 Poskytování informací Poznámka Kč 

1. Kopírování na kopírovacích strojích A4 jednostranné   1,50 

  A3 jednostranné   3,00 

2. Tisk  A4 černobílé   3,00 

  A4 barevné 10,00 

3. Kopírování na magnetické nosiče Disketa 3,5” 20,00 

  CD 50,00 

4. Telekomunikační poplatky Meziměstské Dle platných tarifů  

5. Poštovné a jiné poplatky  Dle platných tarifů 

6. Nahlížení do spisů a vnitřních 

dokumentů školy 

 Bezplatné 



 

Úhrady jsou vybírány v kanceláři školy v hotovosti, žadateli je vždy potvrzena úhrada 

poplatku. V odůvodněných případech lze podmínit vydání informace zaplacením úhrady nebo 

zálohy. Úhrada nákladů je příjmem školy. 

 

 

 


