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Výroční zpráva o poskytování informací za rok školní rok 2016/17
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona
č. 167/2012 Sb. zveřejňuje Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace výroční zprávu
za školní rok 2016/17.
§ 18 odst. 1 písm. a) počet podaných žádostí o informace

0

§ 18 odst. 1 písm. a) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

§ 18 odst. 1 písm. b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

§ 18 odst. 1 písm. c) opis podstatných částí rozsudku soudu

0

§ 18 odst. 1 písm. d) výčet poskytnutí výhradních licencí

0

§ 18 odst. 1 písm. e) počet stížností podaných podle §16a zákona č. 106/1999 Sb.

0

§ 18 odst. 1 písm. f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

viz dále v textu

Zveřejňování informací bylo prováděno prostřednictvím webových stránek školy – www.zsostasov.cz,
školního zpravodaje (a neformálního školního časopisu „Šotek“), elektronické evidence Bakaláři (výstup je součástí webové prezentace školy), sociálních sítí (Facebook) a letáků či plakátů, které byly vyvěšeny v prostorách školy a na vývěsných plochách školních budov, po ukončení akcí většího rozsahu
byly zveřejněny informace prostřednictvím veřejných medií (např. regionální televize, noviny, periodika a rozhlasové vysílání).
Škola přijala a zodpověděla ústní, telefonické a e-mailové dotazy, jejichž obsah se týkal upřesnění dnů
otevřených dveří, zápisů do 1. tříd, třídních schůzek, sportovních kurzů, akcí pořádaných školou
(např. cesty do zahraničí, exkurze mimo Liberec, atp.), mimoškolních aktivit (volnočasových aktivit –
kroužků) a dalších činností školy, které nebyly podle zákona č. 106/1999, a tedy v souladu se zákonem
nejsou evidovány.
Neproběhlo žádné soudní řízení ve smyslu uvedeného zákona, a tudíž nelze zveřejnit opis podstatných
částí rozsudku. Nebylo zahájeno, a proto ani ukončeno, žádné sankční řízení za nedodržení zákona
č. 106/1999 Sb. ve znění zákona č. 110/2007 Sb., proto nelze zveřejnit výsledky sankčního řízení.
Lze konstatovat, že možnosti písemných dotazů za školní rok 2016/17 nebylo využito. Všechny dotazy
a odpovědi byly zveřejňovány ústní cestou, tak jako v předchozích letech.

V Liberci 29. 2. 2017
Ing. Radek Vystrčil, ředitel školy

„Škola pro spokojené a zdravé děti.“

