
 

 

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, 

 podle nichž MŠ jedná a rozhoduje: 

 

 Zákon č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon),  

 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, 

 Zákon č. 250/2000Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

 Vyhláška č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělání 

 Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, 

přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické 

činnosti pedagogických pracovníků. 

 Vyhláška č. 147/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, 

žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů 

mimořádně nadaných 

 Vyhláška č. 463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním 

stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb. 

 

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informací  

Všechny informace vztahující se k působnosti MŠ poskytuje ředitelka. Po dobu nepřítomnosti 

ředitelky, přijímají písemné žádosti o poskytnutí informací učitelky nebo administrativní 

pracovnice. Škola je oprávněna požadovat úhradu skutečných nákladů spojených 

s vyhledáváním informací dle platného sazebníku úhrad za poskytování informací. 

Formulář žádosti o poskytování informací k vyzvednutí v ředitelně.  

 

 

 

 

 

 



 

 

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ  

Mateřská škola stanoví v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 17 tohoto 

zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn 

za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím ve znění 

pozdějších předpisů, tento sazebník úhrad za poskytování informací: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kopírování na datové nosiče 30 Kč 

 

Náklady na poštovní služby - podle platných tarifů České pošty 

 

Mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací - v případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání 

informací z archívu se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání ve 

výši 240 Kč 

 

Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím 

požadovaných informací. 

 

 

 

Sazebník nabývá účinnosti 1.1.2018  

 

 

 

 

Mgr. Zuzana Stanovská 

ředitelka  

    

Pořizování kopií 

Černobíle  Formát  Cena 

Jednostranná kopie 
A4 2 Kč 

A3 4 Kč 

Oboustranná kopie 
A4 4 Kč 

A3 8 Kč 

Barevně   

Jednostranná kopie 
A4 3 Kč 

A3 6 Kč 

Oboustranná kopie 
A4 6 Kč 

A3 10 Kč 


