Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Účel a předmět činnosti organizace:
zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti, navazuje na výchovu v
rodině a v součinnosti s rodinou zajišťuje všestrannou péči dětem zpravidla ve věku od tří do šesti let.
a) poskytuje předškolní vzdělávání vymezené § 33 až 35 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 14/2005 o
předškolním vzdělávání a příslušnými prováděcími právními předpisy
b) zajišťuje provoz školního stravování dle ust. § 119 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,
c) poskytuje závodní stravování zaměstnancům školy

Kontaktní poštovní adresa:
Mateřská škola Bruntál, U Rybníka 3
U Rybníka 1344/3
Bruntál 792 01
tel.: 554 714 291 mobil: 724 534 162
E – mail: reditelka@msurybnika.cz, zastupkyne@msurybnika.cz, skolnijidelna@msurybnika.cz
Odloučené pracoviště ZŠ Bruntál, Cihelní 6, Bruntál 792 01
mobil: 723 397 693

Bankovní spojení :
ČSOB: 153390636/ 0300

Identifikační číslo organizace (IČO):
60780550

Ředitelka:

Petra Šofranková jmenovaná v souladu s ustanovením§ 166 odst. 2 a odst. 3 zákona 561 /2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů a ustanovením § 33 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích , ve znění pozdějších předpisů a na základě
usnesení rady města Bruntálu č. MUBR/7785-20/sto-FIN_6/2006/fla ze dne 28.1.2020
Rozsah pravomoci a působnosti je dán zejména zákonem 561/2004 Sb. a souvisejícími předpisy.
Zástupkyně ředitelky v poskytování informací je paní Marcela Mihalcová ,
ve věcech školního stravování vedoucí ŠJ je paní Martina Hrušková,
vedoucí učitelka na odloučeném pracovišti ZŠ Cihelní 6 je paní Blanka Rončáková.

Úplný název zřizovatele:
Město Bruntál
Adresa: Nádražní 994/20, Bruntál 792 01
Přehled nejdůležitějších předpisů, které stanovují právo žádat informace a které upravují další
práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu :
•
•
•
•
•
•

zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
zákon č. 563/2004 Sb.,
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení
zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Uvedené zákony lze nalézt ve Sbírce zákonů.

Příslušné informace lze získat :
•
•
•
•

na úřední desce školy – stránky www.msurybnika.cz (nutno zadávat do lišty)
v denním tisku a sdělovacích prostředcích
prostřednictvím osobního jednání v kanceláři školy v pracovní dny od 10 -11 hodin
na webu Města Bruntál www.mubruntal.cz

Rozhodnutí ředitelky školy, proti kterým je přípustné odvolání
•

přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

•
•
•
•

nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
prominutí nebo osvobození od úplaty za vzdělávání a školské služby
o odmítnutí poskytnutí informace
vyřazení dítěte z předškolního vzdělávání

Proti rozhodnutí ředitelky je možné se odvolat. Odvolání se podává u ředitelky školy do 15 dnů
ode dne doručení.

