Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko – Kuřívody
příspěvková organizace, IČO: 727 42 607, tel.č.: 487 898 150 -4
www.skolakurivody.cz, mobil: 773636455
skola.kurivody@seznam.cz, svehlova.iva@seznam.cz

Informace o škole
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

I. Informace o škole a údaje o jmenování do funkce ředitelky školy
Název školy:

Základní škola a mateřská škola
Tomáše Ježka Ralsko – Kuřívody

Adresa:

Kuřívody 700, 471 24 Mimoň

IZO:

600 075 036

Kapacita:

ZŠ: 50 žáků
MŠ: 40 dětí
ŠD: 30 žáků
škola málotřídní

Vzdělávací
program:

Školní vzdělávací program „ Tvořivá škola“

Právní forma:
IČO:

příspěvková organizace
727 42 607

Zřizovatel:
IČO:

Městský úřad Ralsko – Kuřívody 701, starosta města Ing. Miloš Tita
00 83 15 14

Ředitelka školy: Mgr. Ivana Švehlová
Do funkce jmenována na základě konkurzního řízení v srpnu r. 1996,
v roce 2012 po konkurzním řízení potvrzena do funkce ředitelky
Telefon:
487 898 150 – 4 , 773 636 455-457
webové stránky: www.skolakurivody.cz

II. Vymezení pravomocí a působnosti ředitelky školy
Podle § 164 a § 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
a) ředitelka řídí školu, předškolní zařízení, plní povinnosti vedoucí organizace, odpovídá
za plnění učebních plánů a osnov, za odbornou a pedagogickou úroveň výchovně
vzdělávací práce školy a za efektivní využití svěřených hospodářských prostředků.
Dále odpovídá za vytvoření podmínek pro výkon školní inspekce a přijetí následných
opatření, kontroluje práci pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy a
studijní výsledky žáků.
b) Ředitelka odpovídá za zpracování a za zpřístupnění veřejnosti výroční zprávy o
hospodaření školy a předkládá tyto zprávy školské radě ke schválení.
c) Ředitelka školy může podle místních podmínek a na základě požadavků orgánů, které
zřídily školu, popř. jiného subjektu, upravit výchovně vzdělávací proces školy
v rozsahu stanoveném učebními plány.
d) Ředitelka zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním
zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy.
Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.
e) Rozvrh pracovní doby a popis práce každého pracovníka školy stanoví ředitelka
v souladu s příslušnými předpisy.
f) Ředitelka školy odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole
g) ředitelka školy zajišťuje, aby zákonní zástupci nezletilého žáka byli informováni o
průběhu vzdělávání a výchovy žáka
Ředitelka školy rozhoduje o:
-

odkladu povinné školní docházky
o dodatečném odkladu povinné školní docházky
o přijetí dětí do předškolního zařízení, školní jídelny, školní družiny, ale i o ukončení
docházky
o přijetí k základnímu vzdělávání, přestupu žáka a převedení žáka do jiného
vzdělávacího programu
o povolení individuálního vzdělávacího plánu
o snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb
o všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud
zákon nestanoví jinak

III. Pracovníci oprávnění k přijímání a vyřizování žádostí o poskytování
informací, stížností, podnětů a připomínek (Nařízení vlády č. 370/2005 Sb., Zákon
č. 500/2004 Sb.,(Správní řád), ve znění Zákona č. 413/2005 Sb., ustanovení § 175 Zákona č.
500/2004 Sb.
(viz více: Směrnice pro poskytování informací)

Informace poskytuje, stížnosti, podněty a oznámení vyřizuje:
Mgr. Ivana Švehlová – ředitelka školy
tel. č.: 487 898 150, mobil: 773 636 455, svehlova.iva@seznam.cz

v nepřítomnosti ředitelky školy paní
Lenka Vrbová- zástupkyně ředitelky školy
tel.č.: 487 898 151, mobil MŠ: 773 636 456, lenka.vrba@seznam.cz

IV. Rozhodnutí ředitelky školy, proti kterým je přípustné odvolání
Na rozhodnutí ředitelky školy podle § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se vztahuje
správní řád.
Proti těmto rozhodnutím se lze odvolat ke Krajskému úřadu Libereckého kraje
prostřednictvím ředitelky školy do 15 dnů od doručení rozhodnutí.
Jedná se zejména o tato rozhodování ředitelky podle správního řádu -

rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
ukončení předškolního vzdělávání
rozhodnutí o přijetí a nepřijetí k základnímu vzdělávání
přestup mezi ZŠ - povolení
zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky
zamítnutí žádosti o dodatečný odklad povinné školní docházky
zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle

V. Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů
Je dán § 175 zákona č. 500/2004 Sb. - Směrnice pro vyřizování stížností, podnětů a
připomínek je k nahlédnutí u ředitelky školy.

VI. Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace
Stanoví Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Směrnice pro poskytování informací je k dispozici u ředitelky školy.

VII. Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitelka školy při
výkonu své působnosti řídí a místo a čas, kde a kdy jsou předpisy k
nahlédnutí
Zákon č. 561/2004 Sb., Školský zákon
Zákon č. 562/2005 Sb.,kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského
zákona
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
Vyhláška č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Všechny výše uvedené zákony a vyhlášky jsou k dispozici v kanceláři ředitelky školy (buď
v tištěné podobě nebo elektronické formě) každý pracovní den po telefonické dohodě od 8.0014.00 hodin, nebo denně od 12.00 – 14.00 hodin.
V době hlavních prázdnin od 8.00 – 12.00 hodin po dohodnuté telefonické dohodě.
Výroční zpráva o činnosti školy za předcházející kalendářní rok je k dispozici a k nahlédnutí
v ředitelně školy.

V Kuřívodech dne 28.8.2016

Mgr. Ivana Švehlová
ředitelka školy

