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Tyršova 609, 798 52 Konice 

 

 

Č.j.  ZŠGKo      1/2023 

 

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, za období 1. 1. - 31. 12. 2022 

 

 
Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Základní škola a gymnázium města Konice, 

příspěvková organizace se sídlem Tyršova 609, 798 52 Konice výroční zprávu za předcházející 

kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací: 

 

Činnost Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace, Tyršova 609, 798 52 

Konice, v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2022 

 

a) počet podaných žádostí o informace – 0, počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – 0, 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0, 

c) počet rozsudků soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu 

o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace - 0, 

d) počet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní 

licence - 0 , 

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich 

vyřízení - 0, 

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona  

 

Škola obdržela během roku 2022 celkem 3 žádosti o vydání stejnopisu vysvědčení. Žádosti byly 

ve všech případech podány osobou, které byl vydán prvopis. Žádostem bylo vyhověno, vydání 

stejnopisů bylo zpoplatněno v souladu se Směrnicí pro vydávání stejnopisů a opisů vysvědčení – 

č.j. 763a/2018. 

 

Stejně jako v předchozích letech i během roku 2022 se na školu obraceli žadatelé, a to zejména 

z  řad zákonných zástupců žáků a zákonných zástupců uchazečů o studium.  Škola přijala 

a odpověděla telefonické, písemné a e-mailové dotazy bez uplatnění požadavku ve smyslu 

informačních povinností podle zákona č.  106/1999 Sb., jejichž obsah se týkal činnosti školy. 

 

 

V Konici 3. 1. 2023 

 

 

Mgr. Eva Obrusníková 

Ředitelka školy 

 

 


