
Poskytování informací, podání žádostí, rozhodnutí, stížnosti, petice 

Základní právní předpisy: 

Zákon č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákonů 

Zákon č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění 

Zákon 500/2004Sb.,zákon správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Žádosti o informace, či podání žádostí, stížností se přijímají každý pracovní den v čase 8-14hod na 

sekretariátu SOUp 

 

Žádost o informace 

Náležitosti žádosti jsou: 

Komu je podání určeno, kdo je činí – jméno, příjmení, datum narození, místo trval.bydliště , o jakou 

informaci žádá. 

Žádost lze podat písemně, ústně do protokolu, elektronicky s elektronickým podpisem. Žádost nelze 

podat anonymně. 

Posouzení žádosti: 

Pokud je žádost neúplná, je žadatel vyzván do 7 dnů od obdržení žádosti o její doplnění ve lhůtě do  

30dní  

Jde-li o obecnou informaci, sdělí škola žadateli do 7 dnů, kde informaci najde 

Jde-li o řádnou žádost škola poskytne do 15 dnů požadovanou informaci 

 

Ze závažných důvodů lze lhůtu prodloužit o 10 dní (vyhledání informací, potřebné konzultace). 

Žadatel bude o této skutečnosti informován. 

 

 

Rozhodnutí 

Škola nebo školské zařízení vydává rozhodnutí podle zákona  č.561/2004Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a 

v některých jiných případech vyplývajících z ostatních zákonů (např. rozhodnutí o 

poskytnutí/zamítnutí informace) 

Náležitosti rozhodnutí jsou: označení školy, číslo jednací, datum vydání rozhodnutí, označení 

příjemce rozhodnutí, výrok s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno, 

odůvodnění, poučení o místě, době a formě podání opravného prostředku, vlastnoruční podpis 

pověřeného pracovníka s uvedením jména, příjmení a funkce. 

Rozhodnutí je doručeno do vlastních rukou příjemce. 

Odvolání proti rozhodnutí 

Obecná lhůta proti rozhodnutí je 15 dní od doručení rozhodnutí příjemci (výjimkou je rozhodnutí o 

nepřijetí ke studiu). Odvolání se podává u školy, která rozhodnutí vydala. O odvolání rozhoduje 

nadřízený orgán (zřizovatel – Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11,150 21 Praha 5.). Škola 

předá odvolání spolu se spisem odvolacímu orgánu do 7 dnů. Odvolací orgán rozhodne do 15 dnů. 

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí je přezkoumatelné soudem. 

 

Odvolání proti rozhodnutí může řešit i ředitel  školy, kdy vezme své rozhodnutí zpět. 

 



Rozhodnutí o přijetí ke studiu se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů na web stránkách školy a 

na nástěnce sekretariátu SOUp. 

 Kopie rozhodnutí je zaslána uchazeči poštou společně s dalšími informacemi o studiu. 

 

Rozhodnutí o nepřijetí je posíláno poštou do vlastních rukou příjemce (zákon. zástupce).Lhůta pro 

odvolání je do 3 pracovních dnů od doručení  rozhodnutí.  Odvolání se podává u školy, která 

rozhodnutí vydala. O odvolání rozhoduje nadřízený orgán (zřizovatel – Krajský úřad Středočeského 

kraje, Zborovská 11,150 21 Praha 5.). Škola předá odvolání spolu se spisem odvolacímu orgánu do 7 

dnů. Odvolací orgán rozhodne do 15 dnů. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí je 

přezkoumatelné soudem. 

 

Stížnosti 

Stěžovat si může nezletilý i zletilý žák či občan. 

Stížnost se podává přímo u správního orgánu – ředitele školy 

Nadřízeným orgánem SOUp je jeho zřizovatel – Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11,150 

21 Praha 5, který přešetří stížnost v případě, že stěžovatel má námitky proti vyřízení stížnosti 

Náležitosti stížnosti: 

Stížnost musí mít podobu písemnou nebo ústní – provede se zápis. Telefonické stížnosti se 

nepřijímají. Anonym je šetřen pokud je šetřitelný. 

Náležitosti stížnosti: jméno, příjmení, adresa stěžovatele, označení osoby nebo organizace proti niž je 

stížnost namířena, předmět stížnosti – o co stěžovateli jde, datum 

Lhůta k vyřízení stížnosti 60 dní od data doručení. 

Stěžovatel bude informován o tom, zda byla stížnost oprávněná či nikoliv. O výsledku a opatřeních 

bude informován jen pokud o to požádá. 

 

Podání peticí 

Petici může podat pouze zletilý občan (či petiční výbor – zástupce petičního výboru). 

Petice kromě vlastního textu (které věci se týká a co se navrhuje)obsahuje i jméno, příjmení, bydliště 

toho, kdo petici sestavil;  jméno, příjmení, bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru 

zastupovat; jméno, příjmení, bydliště občanů přistupujících k petici  

 

 

 

 


