Mateřská škola Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370

tel.556 725 246, e-mail: frenstatska@skolka-pribor.cz, www.skolka-pribor.cz
IČ: 64125891

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE
podle ustanovení zákona č.106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím
1. Název organizace Mateřská škola Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370
2. Důvod a způsob
založení

Účelem školy je poskytovat vzdělávání a výchovu dětí od 3 – do 6 let dle
vzdělávacích programů. Předmět činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004/ Sb.
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) v platném znění.
Od roku 1993 je škola samostatným právním subjektem, příspěvkovou
organizací.
Zřizovatelem školy je Město Příbor, náměstí S.Freuda 19, 742 58 Příbor.
Do rejstříku škol, předškolních zařízení a školských zařízení byla škola zařazena
ke dni 21.3.1996.

3. Organizační
struktura

Je dána organizačním řádem organizace. Organizace se člení na organizační
úseky:
• Mateřská škola Kamarád Frenštátská 1370, Příbor
• Odloučené pracoviště Mateřská škola Kamarád Švermova 1324, Příbor
• Školní jídelna.

4. Kontaktní
spojení, telefonní
čísla

•
•
•
•
•
•
•

Statutární orgán
školy:

Mateřská škola Kamarád, Frenštátská 1370, 74258 Příbor: tel. +420
556725246, frenstatska@skolka-pribor.cz
Mateřská škola Kamarád, Švermova 1454, 742 58 Příbor:
tel. 556725160, svermova@skolka-pribor.cz
Školní jídelna MŠ Frenštátská: tel. 556713917,
frenstatska.sj@skolka-pribor.cz
Školní jídelna MŠ Švermova: tel. +420 556725160,
svermova .sj@skolka-pribor.cz
Hospodářka školy: 556713919
IČ: 64125981
Identifikátor v síti škol: 600137732

Mgr. Iva Drholecká, ředitelka školy

Zástupce ředitelky: Michaela Beňová
4.1 Kontaktní
poštovní adresa

Sídlo mateřské školy:
Mateřská škola Kamarád,
Frenštátská 1370
742 58 Příbor

Odloučené pracoviště:
Mateřská škola Kamarád,
Švermova 1324
74258 Příbor
4.2 Adresa pro
osobní návštěvu

Totožná s adresou sídla organizace.

4.3 Elektronická
adresa podatelny

frenstatska@skolka-pribor.cz

4.4 ID datová
schránka

p6speee

5. Případné platby
lze poukázat

Česká spořitelna a.s., číslo bankovního účtu 1762525369/0800

6. IČO

64125891

7. Plátce daně z
přidané hodnoty

Organizace není plátcem daně z přidané hodnoty.

8 Seznam hlavních •
dokumentů školy
•
•
•
•
•
•
•
9. Žádosti o
informace

Zřizovací listina
Organizační řád školy
Školní řád
Provozní řád mateřské školy
Provozní řád školní jídelny
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Rozpočet
Směrnice

Žádosti o poskytnutí informace se vyřizují formou:
- ústně
- poštou
- datovou schránkou
- elektronickým podáním na frenstatska@skolka-pribor.cz

10. Podání stížnosti Stížnosti se podávají a podněty vyřizují formou:
a podnětů
- ústně
- poštou
- datovou schránkou
- elektronickým podáním na frenstatska@skolka-pribor.cz
11. Přehled
nejdůležitějších
právních norem
(vždy v platném
znění)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
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. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve státní správě
Zákon č. 536/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

12. Úhrady za
poskytování
informací

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními
potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,
výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
Vyhláška č. 364/2005 Sb., vedení dokumentace škol a školských zařízení a
školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení
a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz
zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance
škol a školských zařízení zřízených MŠMT
Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé
výchovné, přímé speciálně-pedagogické a přímé pedagogicko psychologické činnosti pedagogických pracovníků.

Sazebník úhrad za poskytnutí informace je zveřejněn na místě veřejně
přístupném v budově školy a na webových stránkách školy.

13. Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti školy za předchozí období je zveřejněna na webových
o činnosti školy
stránkách školy.
.
V Příboře dne 7.1.2022

Mgr. Iva Drholecká
ředitelka mateřské školy

