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

  

 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁK.
Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

Č.j.:  ZŠGKo  763b/2018       

Vypracovala: Mgr. Eva Obrusníková

Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2018

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2018

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2018

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydávám 
jako statutární orgán školy tuto směrnici.  Směrnice upravuje ustanovení zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím na podmínky školy. Škola je podle tohoto zákona povinný  
subjekt poskytovat veřejnosti informace vztahující se k jeho působnosti.

Žadatel

Žadatelem o informaci může být každá fyzická i právnická osoba. Splňuje-li žádost o informaci 
všechny náležitosti, je srozumitelná a vztahuje se k působnosti Základní školy a gymnázia města 
Konice, příspěvkové organizace, poskytne škola žadateli odpověď do 30 dnů od přijetí podání 
nebo data upřesnění žádosti.

Doručení žádosti

Žádost o informaci na základě zákona č. 106/1999 Sb. může být škole doručena:
• osobně do kanceláře školy
• poštou
• datovou schránkou

ID datové schránky Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové 
organizace: ieegh5c

Adresa pro doručování prostřednictvím pošty nebo osobně je:
 
Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace
Tyršova 609
Konice
79852

 
Úřední hodiny kanceláře
Po - Pá   7:30 – 14:30
Úřední hodiny v době prázdnin jsou zveřejňovány před prázdninami.

Jiný termín je možný po dohodě na telefonních číslech:
582 302 671 - kancelář
582 302 670 - ředitelna



Žadatel uvede své jméno, příjmení, adresu, v případně, že má žadatel zřízenu datovou schránku, 
uvede ID této schránky. Anonymní dotazy nejsou žádostí o informaci ve smyslu zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a lze je 
v souladu s § 14 odst. 2 tohoto zákona odložit.

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 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.

Konice 31. 8. 2018

Mgr. Eva Obrusníková
ředitelka školy
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