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Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

za rok 2019 

Podle §18 zákona 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje Základní škola 

Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace, výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své 

činnosti v oblasti poskytování informací. 

 par. 18 odst. 1 pís. a) počet podaných žádostí o informace 0 

 par. 18 odst. 1 pís. b) počet odvolání proti rozhodnutí 0 

 par. 18 odst. 1 pís. c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0 

 par. 18 odst. 1 pís. d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění 

osobních údajů: řízení o sankcích nebyla vedena 

 par. 18 odst. 1 pís. e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona jsou uvedeny 

v textu. 

V porovnání s předcházejícími lety se charakter dotazů nezměnil. Vedení školy bezprostředně reaguje 

na četné telefonní a emailové dotazy ze strany veřejnosti a jiných orgánů státní správy a samosprávy, 

které nejsou evidovány podle výše uvedeného zákona. 

Nejčastějšími tématy dotazů byl zápis do l. třídy, odklady školní docházky, dotazy na školní akce, 

dotazy na zájmové kroužky a činnost školního klubu, na přestupy žáků do školy z důvodu přistěhování 

nebo naopak odhlášení žáků ze školy z důvodu odstěhování, dotazy týkající se přijímacího řízení do 

středních škol. Většina informací byla podávána ústně při osobní návštěvě, telefonicky, emailovou 

poštou. 

Informace o činnosti zveřejňuje Základní škola Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace, 1. máje 4, 

277 06 Lužec nad Vltavou prostřednictvím úřední desky a na webových stránkách školy na adrese 

www.zs-luzec.cz (karta povinné údaje). 

V Lužci nad Vltavou dne 21. 1. 2020 

Ing. Pavla Kopeluková, ředitelka školy 

http://www.zs-luzec.cz/

