
 

 

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

 

 Na základě ustanovení §5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném 

znění uveřejňuji následující informaci: 

1.Název  školy  

 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T.G.Masaryka 788 

Adresa školy : Nám. T.G.Masaryka 788, 390 02 Tábor 

IČO 60064781 

DIČ cz 60064781 

Zřizovatelem je Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 

1952/2, IČO 70890650, zřizovací listina ze dne 11.9.2001 (dostupná na www.szestabor.cz) 
 

2. Důvod a způsob založení organizace 

Škola je zřízena jako příspěvková organizace, jejímž předmětem činnosti je poskytování 

výchovy a úplného středního a vyššího vzdělání.  

Jako doplňkovou činnost má škola zřizovatelem povolen: prodej zemědělských produktů, 

pronájem místností s poskytováním služeb, autoškola, hostinská činnost 

Statutárním orgánem organizace je ředitelka  školy ing. Blažena Hořejší 

jmenování do funkce ředitelky školy Radou Jihočeského kraje dne  6.6.2006 

Ředitelkou školy je od 1.8.2006  telefon 381252686, 608 260 825,  fax 381 252 686, e-mail 

horejsi@szes.tabor.cz     

a) Zřizovací listina –Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 

1952/2, 370 76 České Budějovice , ze dne 11.9. 2001 (zřizovací listinu) 

b)údaje o zařazení školy do rejstříku škol, předškolních a školských zařízení (Rozhodnutí 

MŠMT ČR, případně kraje o zařazení školy, předškolního nebo školského zařízení do rejstříku) 

3. Organizační struktura: 

Ředitelka jedná jménem organizace v souladu s platnými právními předpisy a v rámci oprávnění 

daných zřizovací listinou tak, že k otisku razítka školy připojí svůj vlastnoruční podpis. Pravomoci 

ředitele školy jsou vymezeny zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a 

vyšším odborném vzdělání. Ředitelka školy jmenuje své zástupce, kterými jsou: 

Ing. Olga Plašilová (zástupce statutárního orgánu), tel. 39 8998837, e-

mail:plasilova@szestabor.cz  - v době nepřítomnosti ředitele přebírá veškeré jeho pravomoci a 

zastupuje jej v plném rozsahu jeho činnosti. 

 

Vedoucími pracovníky školy jsou dle organizační struktury:  

 

- Ing. Ladislav Kostrůnek – vedoucí praktického vyučování 

- Bc. David Šteger – vedoucí Domova mládeže 
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- Ing. Petr Staněk – vedoucí školního statku 

- Ing. Žaneta Šišková – vedoucí botanické zahrady 

- Libuše Černá – vedoucí školní stravovny 

- Ing. František Plocha – zootechnik 

- Václav Skořepa – Agronom 

Součásti VOŠ a SZeŠ Tábor: 

 

Školní statek v Měšicích 

Domov mládeže v Tomkově ulici  

Školní jídelna 

Botanická zahrada 

Organizační struktura je součástí organizačního řádu, který je k dispozici u ředitelky školy 

4. Kontaktní údaje 

Adresa úřadovny a úřední hodiny: 

Nám. T.G.Masaryka 788 

Telefon – 380 421 030 – 31,  tel, 608260825, 381 252 686 

e-mail: horejsi@szestabor.cz 

www.szestabor.cz, datová schránka 8s2map3 

adresa elektronické podatelny: horejsi@szes.tabor.cz 

Úřední hodiny : pondělí – čtvrtek 7.00 – 15.30, pátek 7.00 – 15.00 

Bankovní spojení  182 142 594/0300 

6.Seznamy hlavních dokumentů: 

Výroční zpráva školy 

Koncepce školy 

Školní vzdělávací program pro Agropodnikání a Ekonomiku a podnikání 

Školní řád a pravidla hodnocení pro střední i vyšší odbornou školu 

mailto:horejsi@szestabor.cz
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Vnitřní směrnice 

 

7. Příjem žádostí o informace  a dalších podání 

Získat příslušné informace, podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání 

anebo lze písemně na adrese školy, v případech, kdy zákon výslovně nestanoví písemnou formu 

též ústně nebo elektronicky u ředitelky školy nebo její zástupkyně. Obdržet rozhodnutí lze pouze 

písemně poštou nebo proti podpisu v kanceláři školy. 

8. Opravné prostředky - odvolání 

Opravný prostředek (odvolání) lze podat proti správním rozhodnutím ředitele školy ve smyslu 

zákona 500/2004 Sb. o správním řízení v platném znění. Odvolání proti rozhodnutí o přijetí nebo 

nepřijetí ke studiu lze podat do 3 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání proti ostatním správním 

rozhodnutím podle zákona č. 561/2004 Sb. lze podat do 15 dnů od doručení rozhodnutí.  

Dále lze podat odvolání proti rozhodnutí podle §15 zákona  č. 106/99 Sb. v platném znění. 

Odvolání se podává pouze písemně k Odboru školství mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Jihočeského kraje prostřednictvím ředitelství Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy, 

Tábor, Náměstí T.G.Masaryka 788 . Odvolání musí obsahovat název rozhodnutí proti, kterému 

se příslušná osoba odvolává, jeho datu a číslo jednací. Zvláštní formulář se nestanovuje. 

Případné další náležitosti jsou uvedeny v poučení u každého rozhodnutí. 

Při vyřizování žádostí o poskytnutí informace se postupuje podle § 14 a 15 zákona č. 106/99 Sb. 

v platném znění. 

Při vyřizování stížností oznámení a podnětů se postupuje podle § 6 – 11 vládní vyhlášky č. 

150/58 ÚL. 

9. Přehled nejdůležitějších předpisů podle nichž ředitel školy jedná a rozhoduje, které 

stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další 

práva občanů ve vztahu ke škole: 

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

  jiném vzdělávání (školský zákon), 

-  zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, 

-  zákon č. 500/2004 (správní řád) v platném znění, 

-  zákon č. 262 /2006 Sb. (zákoník práce) v platném znění, 

-  zákon č. Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a  

  některých dalších organizacích a orgánech v platném znění, 

- zákon č. 47/92 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, 

-  zákon č. 563/91 Sb. o účetnictví v platném znění, 

- zákon č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění, 

- zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, 

– směrnice Jihočeského kraje  



 

 

– interní směrnice školy (školní řád, pravidla hodnocení, vnitřní směrnice školy) 

Všechny uvedené právní předpisy, jakož i další používané právní předpisy jsou 

přístupné na Internetu a jsou rovněž k nahlédnutí po předchozí domluvě u ředitelky 

školy, na www.szestabor.cz 

 

 

     10.  Sazebník úhrad:  
Ředitel školy je oprávněn požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním 

informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. 

Dále je povinen žadateli na jeho žádost potvrdit 

předpokládanou výši úhrady nákladů. V odůvodněných případech lze podmínit vydání 

informací zaplacením úhrady nebo zálohy. 

Úhrady nákladů jsou příjmem školy. 

11. Výroční zpráva 

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací je součástí Výroční zpráva o 

činnosti VOŠ a SZeŠ Tábor  je k dispozici u ředitelky  školy nebo její zástupkyně  a na 

www.szestabor.cz     

     12. Omezení práva na poskytnutí informace 

 

Ředitel školy nesmí poskytnout informaci, která 

1) je v souladu se zákonem č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně 

některých zákonů,  a nařízením vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy 

utajovaných skutečností, označena za utajovanou skutečnost, ke které žadatel nemá 

oprávněný přístup. (V souladu s nařízením vlády č. 246/1998 Sb. nejsou v působnosti 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy žádné informace označeny za utajované 

skutečnosti.) 

2) vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o jejím rasovém původu, 

národnosti, politických postojích a členství v politických stranách a hnutích, vztahu k 

náboženství, o její trestné činnosti, zdraví, sexuálním životě, rodinných příslušnících 

a majetkových poměrech, pokud tak nestanoví zvláštní zákon (např. § 8 odst.1 zákona 

č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, § 9 zákona č. 89/1995 Sb. o státní 

statistické službě) nebo s předchozím písemným souhlasem žijící dotčené osoby. 

Jestliže dotčená osoba nežije, lze informaci o ní poskytnout jen za předpokladu, že 

bude zachována její lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno její dobré 

jméno. (Ochranu soukromí a osobnosti fyzické osoby poskytují také zvláštní zákony, 

např. zákon č. 256/1995 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, 

občanský zákoník. Požadavky na ochranu osobnosti a soukromí stanovené těmito 

zvláštními předpisy jsou v zásadě do zákona č. 106/1999 Sb. převzaty.)  

3) je označena za obchodní tajemství ve smyslu § 17 zákona č. _513/1991 Sb., obchodní 

zákoník. Za porušení obchodního tajemství se nepovažuje poskytnutí informací  

týkajících se rozsahu a příjemce prostředků ze státního rozpočtu (výše neinvestičních 
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výdajů a investičních výdajů přidělených jednotlivých školám, předškolním a 

školským zařízením, výše dotací poskytnutých jednotlivým soukromým školám, 

předškolním a školským zařízením atd.) 

4) byla získána od osoby, které informační povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, 

že s poskytnutím informace souhlasí (jedná se o informace, které školský úřad, ČŠI či 

ředitel školy získal od osob v souvislosti s plněním svých úkolů, které ovšem 

překračují zákonný rozsah sdělení nutný pro plnění těchto úkolů a přitom nejsou 

chráněny podle odstavců  2 a 3). 

5) se týká probíhajícího trestního řízení, rozhodovací činnosti soudů nebo jejíž poskytnutí 

by bylo porušením ochrany duševního vlastnictví ( zejména ochrana podle zákona č. 

35/1965 Sb., autorský zákon. Ochrana podle tohoto zákona je poskytována dílům 

literárním, vědeckým a uměleckým, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora. 

Takové dílo nelze poskytnout jiné osobě, zveřejnit či jinak s ním nakládat bez souhlasu 

autora. Autorská ochrana není poskytována informacím obsaženým v dílu, ale pouze 

dílu jako takovému. V rámci resortu se tato ochrana týká např. individuálně 

schválených učebních dokumentů soukromých škol a projektů žadatelů o poskytnutí 

dotace). 

  

 

Ředitel školy může omezit poskytnutí informace, pokud se jedná o novou informaci, která 

vznikla při přípravě rozhodnutí; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí pravomocným 

rozhodnutím (jedná se o informace vzniklé v etapě přípravy rozhodnutí, např. stanoviska 

jednotlivých organizačních útvarů povinné osoby k určité věci před jejich sjednocením ve 

formě rozhodnutí navenek). 

 

 

13. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná 
Pokud není v tomto pokynu stanoveno jinak, vztahuje se na počítání lhůt, na rozhodnutí o 

odmítnutí poskytnutí informace a na odvolací řízení proti tomuto rozhodnutí zákon č. 

500/2004Sb., o správním řízení (správní řád). 

 

 

 

V Táboře dne 1.9. 2018 

  Ing. Blažena Hořejší 

       Ředitelka VOŠ a SzeŠ Tábor  

 

 

 

 

 

 


