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Základní škola a gymnázium města Konice, 
příspěvková organizace 

Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb. v souladu 
s vyhláškou. 442/2006 Sb. 

 
1. Název Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace 
2. Důvod a způsob založení Zřizovatelem subjektu je město Konice, Masarykovo nám. 27, 

Konice, 79852. 
 
Hlavní účel, pro který je příspěvková organizace zřízena je zajištění 
činností v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Hlavním účelem 
činnosti je poskytování výchovy a vzdělávání. Předmět činnosti 
organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/ 2004 
Sb. o předškolním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon, ve znění pozdějších předpisů.  
Příspěvková organizace vykonává činnost těchto škol a školských 
zařízení: 
 

� základní škola 
� osmileté gymnázium 
� školní družina a školní klub 

 
Součástí příspěvkové organizace je rovněž zařízení školního 
stravování typu školní jídelna s kuchyní, která zajišťuje školní 
stravování. V rámci školního stravování vydává jídla, která sama 
připravuje, její činnost se řídí zákonem č. 561/ 2004 Sb. 
o předškolním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 119 
a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, zejména Vyhláškou č. 
107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. 
Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33b 
zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat závodní 
stravování svým zaměstnancům. 
Příspěvková organizace je oprávněna provozovat sportovní areál a 
tělocvičny školy, poskytovat veřejnosti služby spojené s využitím 
těchto zařízení ke sportovním účelům 
Zřizovací listina : 
https://www.gymnazium-konice.cz/o-skole/dokumenty.html 
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3. Organizační struktura Statutární orgán: Ředitelka školy  

Zástupce statutárního orgánu: Zástupce ředitelky pro 2. stupeň 
základní školy  

Další vedoucí pracovníci:   

Zástupce ředitele pro 1. stupeň ZŠ 

Vedoucí školní jídelny 

Školník (správce budov, technický pracovník) 

4. Kontaktní spojení  
4.1 Kontaktní poštovní 
adresa 

Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace 
Tyršova 609 
Konice 
79852 

4.2 Adresa úřadovny pro 
osobní návštěvu  

Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace 
Tyršova 609 
Konice 
79852 

4.3 Úřední hodiny Úřední hodiny školní kanceláře: 
Po - Pá   7:30 - 14:30 (po předchozí dohodě i mimo uvedené hodiny) 
Úřední hodiny v době prázdnin: Zveřejňovány před prázdninami. 

Konzultační hodiny učitelů (pro zákonné zástupce žáků): Po 
předchozí dohodě s jednotlivými učiteli 

4.4 Telefonní čísla Kancelář: 582 302 671 
Ředitelna: 582 302 670 
Školní jídelna: 582 302 672 

4.5 Čísla faxu Subjekt nemá fax.  
4.6 Adresa internetové 
stránky 

https://www.gymnazium-konice.cz/ 
 

4.7 Adresa e-podatelny ID DS: ieegh5c 
4.8 Další elektronické 
adresy 

reditelna@gymnazium-konice.cz 
 

5. Případné platby lze 
poukázat 

Komerční banka, č. účtu 19137701/0100 (variabilní symbol sdělí 
ekonomka školy) 

6. IČ 47918594 
7. DIČ Subjekt není plátcem daně z přidané hodnoty. 
8. Dokumenty  
8.1 Seznamy hlavních 
dokumentů 

Zřizovací listina  
Koncepční záměr rozvoje školy  
Organizační řád školy 
Školní řád 
Školní vzdělávací program základní školy 
Školní vzdělávací program nižšího gymnázia 
Školní vzdělávací program vyššího gymnázia 
Školní vzdělávací program školní družiny a školního klubu 
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Výroční zprávy 
8.2 Rozpočet  Viz. https://www.gymnazium-konice.cz/o-skole/dokumenty.html 

 
9. Žádosti o informace  1. Poštou na adresu:  

Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace 
Tyršova 609 
Konice 
79852 
2. Osobně v kanceláři školy 
3. Datovou schránkou - ID DS: ieegh5c 

10. Příjem žádostí a dalších 
podání 

1. Poštou na adresu:  
Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace 
Tyršova 609 
Konice 
79852 
2. Osobně v kanceláři školy 
3. Datovou schránkou - ID DS: ieegh5c 

11. Opravné prostředky Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným 
obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., 
o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud 
nestanoví jiný postup zvláštní zákon.  Ve vydaných rozhodnutích je 
uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.  

Odvolání proti rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu v 1. ročníku 
střední školy lze podat do 3  dnů ode dne doručení rozhodnutí, 
odvolání proti ostatním správním rozhodnutím podle zákona 
č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, lze 
podat do 15 dnů ode dne doručení. Odvolání se podává u Základní 
školy a gymnázia města Konice, příspěvková organizace, 
a  rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje. 

Zvláštní formulář se nevyžaduje. Případné další náležitosti jsou 
uvedeny v poučení u každého rozhodnutí. 

12. Formuláře Přihláška ke vzdělávání ve střední škole je dostupná na: 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlase
k-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1, tiskopis přihlášky je 
možné vyzvednout i v kanceláři školy 

13. Popisy postupů - návody 
pro řešení životních situací  

Životní situace a jejich řešení jsou na Portálu veřejné správy 
https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/ 
 

14. Předpisy  
14.1 Nejdůležitější 
používané předpisy 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon 
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Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
http://www.mvcr.cz/clanek/spravni-rad-informace-o-spravnim-radu.a
spx 
 
Zákon č. 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím), 
https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=106&r=1999 
 
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU  
A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016  
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu  
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné  
nařízení o ochraně osobních údajů),  
https://www.uoou.cz/gdpr/ds-3938/p1=3938 

15. Úhrady za poskytování 
informací 

 

15.1  Sazebník úhrad za 
poskytování informací  

Sazebník úhrad za poskytování informací 

Podrobné informace o  sazebníku úhrad za poskytování informací 
podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Úhrada za odeslání informace na adresu udanou žadatelem 

Druh zásilky 50 g 100 g 500 g 1 kg 2 kg 

Obyčejné psaní 19,- Kč 23,- Kč 27,- Kč 33,- Kč - 

Doporučená zásilka 44,- Kč 52,- Kč 54,- Kč 60,- Kč 
66,- 
Kč 

Za dodání do vlastních rukou adresáta se přičítá 10 Kč, za psaní 
s dodejkou se přičítá 15,- Kč. Úhrada za případný jiný způsob dodání 
se řídí aktuálním ceníkem České pošty. Náklady na balné jsou 
stanoveny ve výši 10,- Kč. 

 
Úhrada za pořízení kopií 
za pořízení jedné strany černobílé kopie A4 1,- Kč 
za pořízení oboustranné černobílé kopie A4 1,50 Kč 
 
Úhrada za opatření technických nosičů dat 
CD 10,- Kč 
DVD 15,- Kč 

 
Úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informace 
Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým 
vyhledáváním informace činí náklady za každou celou hodinu a za 
každou další započatou hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání 



5 
 

200,- Kč. 
 
V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, je 
tato skutečnost oznámena spolu s výší úhrady žadateli před 
poskytnutím informace. Poskytnutí informace je podmíněno 
zaplacením požadované částky. 
 
Za stejnopis nebo opis vysvědčení v rozsahu dvou stran je vnitřním 
předpisem stanoven poplatek 100 Kč. 

15.2  Usnesení nadřízeného 
orgánu o výši úhrad za 
poskytnutí informací 

Usnesení nebylo vydáno. 

16. Licenční smlouvy  
16.1 Vzory licenčních 
smluv 

Bez licenčních smluv 

16.2 Výhradní licence Bez licenčních smluv 
17. Výroční zpráva podle 
zákona č. 106/1999 Sb. 

https://www.gymnazium-konice.cz/o-skole/dokumenty.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         


