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Výroční zpráva o poskytování informací

za kalendářní rok 2013

I.
Výroční zpráva
Výroční zpráva je zpracována dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění.
Výroční zpráva je uložena u ředitele školy a zveřejněna na webových stránkách školy.

II.
Pokyn ředitele školy o podávání informací a řešení stížností
Škola má zpracován Pokyn ředitele školy o podávání informací a řešení stížností, který je
zveřejněn na webových stránkách školy a dostupný v kanceláři školy.

III.
Informační leták
Škola podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, zpracován informační letáky, které
zveřejňují veškeré informace vztahující se k jejímu působení. Tyto letáky jsou používány pro
veřejnost na veletrhu středních škol, při Dni otevřených dveří.

IV.
Druh a počet poskytovaných informací
1) Počet podaných písemných žádostí a vyhotovení druhopisu vysvědčení
CELKEM
56

MATURITNÍ
43

ROČNÍKOVÉ
12

ZÁVĚREČNÁ
ZKOUŠKA ABS
1

Druhopisy byly pořízeny dle písemných požadavků žadatelů.
Podklady pro jejich vyhotovení byly vyhledány v archivu školy, napsány na odpovídající
tiskopisy, opatřeny datem vyhotovení, podpisem ředitele školy a kulatým razítkem.
Druhopisy byly vydány osobně žadatelům proti podpisu a předloženému OP a zapsány do
knihy vysvědčení za příslušný školní rok.
Evidence žádostí o druhopisy je řádně vedena pověřenou pracovnicí.
2) Formou dopisu bylo vyhotoveno 13 potvrzení pro absolventy školy o průběhu jejich studia
- pro potřeby úřadů – z pracoviště Pionýrská. /uloženo tamtéž/
3) Na základě žádostí institucí (školské, úřady práce, správy soc. zabezpečení, příslušného
soudu atp. ) a osobních žádostí studentů bylo vystaveno 25 zpráv, potvrzení a výpisů – na
pracovišti Kotlářská. /uloženo tamtéž/
Všechny tyto písemné žádosti byly vyřízeny v termínu.
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4) Dále byly poskytovány informace o otevíraných studijních oborech, podmínkách
přijímacích zkoušek a možnostech studia a to formou:
- informací pro rodiče před podáním přihlášek na SŠ při Dni otevřených dveří a na Veletrhu
středních škol
- informační brožury a další materiály pro zájemce o studium
- telefonického, osobního a e-mailového poskytování informací
- informací na webových stránkách školy.
Poskytování těchto informací je v zájmu školy a je chápáno jako její propagace, a proto byly
poskytovány bezplatně.

V.
Odmítnutí žádosti o poskytnutí a odvolání proti tomuto rozhodnutí
V kalendářním roce 2013 nebyla odmítnuta žádná podaná žádost o poskytnutí informace a
nebyla podána žádná stížnost na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace.

V Brně dne 31. 12. 2013

zpracovala: Bc. Věra Krobová

V Brně dne 31. 12. 2013

RNDr. Jaroslav Honza, CSc.
ředitel školy
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