
Správa osobních údajů 

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů 

Správce osobních údajů: 

Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 

Kategorie subjektů údajů:  

žáci a studenti školy 

Kategorie osobních údajů: 

shromažďované, uchovávané a zpracovávané osobní údaje jsou vymezeny zákonem č. 
561/2004 Sb. 
v aktuálním znění, a to v § 28 odst. 2: 

(2) Školní matrika školy podle povahy její činnosti obsahuje tyto údaje o dítěti, 
žákovi nebo studentovi: 

a. jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo narození a místo trvalého 
pobytu, 

b. údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání, 
c. obor, formu a délku vzdělávání, jde-li o střední a vyšší odbornou školu, 
d. datum zahájení vzdělávání ve škole, 
e. údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk, 
f. údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu 

postižení, nebo zdravotně  znevýhodněn; popřípadě údaj o tom, zda je dítě, žák nebo 
student sociálně znevýhodněn, pokud je škole tento údaj zákonným zástupcem 
nezletilého žáka nebo zletilým žákem či studentem poskytnut, 

g. údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly 
mít vliv na průběh vzdělávání, 

h. datum ukončení vzdělávání ve škole; údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední 
nebo vyšší odborné škole ukončeno, 

i. jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro 
doručování písemností, telefonické spojení. 
Kategorie příjemců osobních údajů: MŠMT, KÚ Pardubického kraje, ÚIV 

Doba uchování osobních údajů: 

neomezena 

Účel zpracování: 

Účel a význam uchovávání a předávání individuálních údajů stanoví zákon č. 561/2004 
Sb. a vyhláška MŠMT č. 364/2005 Sb. Potřeby hodnocení vývoje vzdělávací 
soustavy,získání podkladů pro poskytování prostředků státního rozpočtu na činnost škol 
a školských zařízení a pro zpracování rozpisů rozpočtů právnických osob vykonávajících 



činnost škol a školských zařízení krajskými úřady a návrhů těchto rozpisů úřady obcí s 
rozšířenou působností, získání podkladů pro výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací 
soustavy a pro informace poskytované mezinárodním organizacím, zejména 
EUROSTAT, UNESCO a OECD. 

 

Poskytování informací 

Postup školy při poskytování informací 

č. j. ISŠT/1200/2016 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
dodatků 

Informace o škole 

Název školy: 

• Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 
• Mládežnická 380/II, 566 01 Vysoké Mýto 
• IČO: 150 28 585 

Zřizovatel: 

• Pardubický kraj 
• Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
• IČO: 708 92 822 

Právní forma: 

• příspěvková organizace 

Kontakt: 

• Telefon: 465 420 405 
• E-mail: sekretariat@isstvm.cz 
• Webové stránky: www.isstvm.cz 
• Ředitel školy: Ing. Luděk Roleček 

Ostatní zaměstnanci školy: 

• Mgr. Iva Suchánková, zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování 
• Zdeněk Dušek, zástupce ředitele školy pro praktické vyučování 
• Ing. Gabriela Valentová, vedoucí ekonomka 
• Otto Šlegr, vedoucí domova mládeže 
• Zlatuše Venigerová, sekretariát školy 

Přehled nejdůležitějších právních předpisů: 

• zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů 
• zák. č. 563/2005 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů 
• zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů 
• zák. č. 320/2000 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů 
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• zák. č. 109/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozd. předpisů 
• zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 
• zák. č. 500/2004 Sb., správní řád 
• vyhl. č. 416/2004 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě 
• vyhl. č. 13/2005 Sb., o střední škole 

Ředitel Integrované střední školy technické Vysoké Mýto, Mládežnická (dále jen škola) 
vydává tuto směrnici k úpravě postupu při realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím v podmínkách školy 

Článek 1 

Poskytování informací 

1. Škole je podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, povinným subjektem, který má povinnost poskytovat informace 
vztahující se k jeho působnosti. 

2. Informace se poskytují: 
a. zveřejněním 
b. na základě žádosti. 
3. Žadatelem je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci. 
4. Žádost může být podána ústně nebo písemně. 
5. Žádosti podané ústně budou vyřizovány neformálně, tedy i ústně bez zbytečného 

nárůstu administrativy. 
6. V případě, že žádost se týká informace již zveřejněné, lze informaci poskytnout 

odkazem, kde lze tyto již zveřejněné informace získat. Odkázat takto žadatele o 
informaci je třeba písemně nejpozději do 7 dnů od podání žádosti. Pokud bude 
žadatel trvat na přímém poskytnutí zveřejněné informace, bude mu poskytnuta. 

Článek 2 

Určení podacích a evidenčních míst 

1. Podacím místem pro podání písemné žádosti o poskytnutí informace je podatelna 
(sekretariát školy). Evidenčním místem pro písemné žádosti o poskytnutí informace 
je sekretariát školy. Stejný postup je při podání odvolání proti rozhodnutí a písemné 
stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace. 

2. Podacím místem pro ústně učiněná podání je sekretariát školy, popřípadě ostatní 
zaměstnanci školy. 

3. Sekretariát ředitele zaeviduje do podacího deníku písemnou žádost a předá ji na 
vyřízení příslušnému zaměstnanci. Sekretariát školy vede samostatnou evidenci 
písemných žádostí o informace, které musí obsahovat číslo jednací, datum podání 
žádosti, vymezení věci, které se žádost týká, datum vyřízení a způsob vyřízení, popř. 
jiné přijaté opatření. Obdobně je pak vedena evidence podaných stížností na postup 
při vyřizování žádosti o poskytnutí informace a evidence podaných odvolání. 

Článek 3 

Náležitosti písemné žádosti o poskytnutí informace 

1. Ze žádosti musí být zřejmé: 
a. kterému povinnému subjektu je určena, 
b. že se žadatel domáhá poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím. 



2. Fyzická osoba uvede v žádosti své jméno, příjmení, datum narození, adresu místa 
trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu 
pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická 
osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se 
od adresy sídla. 

3. Pokud žádost neobsahuje náležitosti dle odst. 1 a adresu pro doručování, není 
žádostí ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. 

Článek 4 

Vyřizování žádostí o informace 

1. Písemná žádost o informaci, ke jejímuž poskytnutí je škola oprávněna, bude předána 
k vyřízení zaměstnanci, do jehož působnosti věcně spadá. 

2. Ústní informace může poskytnout každý zaměstnanec školy v souladu se svou 
pracovní náplní. 

Článek 5 

Odložení 

Žádost o poskytnutí informace se odloží: 

1. brání-li nedostatek údajů o žadateli dle čl. 3 odst. 1 a 2 postupu vyřízení žádosti o 
informaci a žadatel i přes výzvu k doplnění, kterou je třeba učinit do 7 dnů ode dne 
podání žádosti, žádost ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy nedoplní, 

2. pokud se nevztahuje k působnosti školy, a tato odůvodněná skutečnost je sdělena do 
sedmi dnů žadateli, 

3. žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady za poskytnutí 
informace úhradu nezaplatí. 

Článek 6 

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

1. Pokud žádosti nebude, byť i zčásti vyhověno, vydá ředitel školy ve lhůtě pro vyřízení 
žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s 
výjimkou případů, kdy žádost bude odložena dle čl. 5 této směrnice. Rozhodnutí o 
odmítnutí žádosti se vydá i v případě uvedeném v § 14 odst. 5 písm. b) zákona o 
svobodném přístupu k informacím. 

2. Proti rozhodnutí podle odstavce 1 může podat žadatel ve lhůtě 15 dnů ode dne 
doručení odvolání u orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Na odvolací řízení se 
vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. 

Článek 7 

odvolací řízení 

Odvolání se předkládá spolu se spisovým materiálem ve lhůtě 15 dnů nadřízenému 
orgánu. Nadřízeným orgánem je Krajský úřad Pardubického kraje. 

Článek 8 

Poskytnutí informace 



Informace se poskytuje: 

• ústně 
• písemně. 

Na písemnou žádost je třeba odpovědět písemnou formou. 

Článek 9 

Lhůty pro podání informace 

1. Základní lhůta pro poskytnutí informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode 
dne jejího doplnění. Tuto lhůtu lze ze závažných důvodů prodloužit, a to nejvýše o 10 
dnů. Důvody prodloužení lhůty jsou taxitivně vymezeny v § 14 odst. 7 zákona o 
svobodném přístupu k informacím. 

2. Prodloužení lhůty a o důvodech prodloužení rozhoduje ředitel školy a žadatel o tom 
musí být informován vždy před uplynutím základní lhůty pro poskytnutí informace. 

Článek 10 

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace 

1. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel: 
a. který nesouhlasí a vyřízením žádosti způsobem uvedeným v čl. 1 odst. 6, 
b. kterému po uplynutí lhůty podle čl. 9 odst. 1 nebyla poskytnuta informace nebo 

předložena konečná nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, 
c. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno 

rozhodnutí o odmítnutí, 
d. který nesouhlasí s výši úhrady nebo výši odměny podle čl. 11. 
2. Stížnost se podává na sekretariát ředitele do 30 dnů ode dne: 
a. doručení sdělení dle čl. 1 odst. 6, čl. 5 písm. c), čl. 11 odst. 2, 
b. uplynutím lhůty pro poskytnutí informace podle čl. 9 odst. 1. 
3. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned 

vyřídit, bude o ní sepsán písemný záznam. Záznam obsahuje zejména místo a 
datum pořízení záznamu, předmět stížnosti, údaje umožňující identifikaci stěžovatele, 
tedy jméno, příjmení a místo trvalého pobytu, vylíčení důvodů podání stížnosti, 
jméno, příjmení a funkci osoby, která záznam sepsala. 

4. Stížnost na postup školy při vyřizování žádosti o informace bude předložena spolu se 
spisovým materiálem do 7 dnů ode dne, kdy došla nadřízenému orgánu k rozhodnutí. 
Pokud v této lhůtě nebude stížnosti zcela vyhověno tím, že bude poskytnuta 
požadovaná informace. 

5. Nadřízeným orgánem je Krajský úřad Pardubického kraje. 

Článek 11 

Úhrada za poskytování informací 

1. Škola může po žadateli požadovat jen úhradu přímých materiálových nákladů. Přímé 
materiálové náklady jsou: 

a. náklady na pořízení listinných kopií, 
b. náklady na opatření technických nosičů dat (disketa, CD), 
c. náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, 
d. náklady na odeslání informací žadateli. 
2. Úhrada za poskytování informací se řídí kalkulací, která je na ekonomickém úseku. 

Úhrada se nepožaduje za ústně poskytnutou informaci. 



3. V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, bude tato 
skutečnost písemně oznámena žadateli spolu s výší úhrady před poskytnutím 
informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým 
způsobem byla výše úhrady školou vyčíslena. 

4. Žadatel o informaci může vypočtenou částku uhradit hotově v pokladně, složenkou, 
popř. na základě faktury. Způsob úhrady si zvolí žadatel. 

5. Doklad o vyúčtování úhrady za poskytnutí informace zpracovává zaměstnanec, který 
informaci poskytuje. Tento doklad slouží žadateli o informaci pro hotovostní platbu 
úhrady v pokladně. Při platbě formou složenky, popř. na základě faktury, je doklad 
vyúčtování podkladem pro jejich vystavení. 

Článek 12 

Ustanovení závěrečná 

Postup touto směrnicí neupravený se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Tento Postup školy při poskytování informací č. j. ISŠT/1200/2016 nahrazuje Směrnici č. 
8/2009 o postupu školy při poskytování informací. 

Tato směrnice je platná od 22. 12. 2016 

• Ing. Luděk Roleček 
• ředitel ISŠT 

 

Podávání stížností 

Pokyn ředitele školy k řešení stížností 

Platnost od 1.9.2006 

Název organizace: Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 
Adresa organizace: Mládežnická 380/II, 566 01  Vysoké Mýto 
telefon: 465 420 405, 465 424 106 
fax: 465 423 005 
e-mail: sekretariat@isstvm.cz 
web: www.isstvm.cz 
Škola je příspěvkovou organizací Pardubického kraje. 

IČO: 150 28 585 
RED-IZO: 600 170 993 
Bankovní spojení: ČSOB č.ú. 107084074/0300 

Ředitel školy: Ing. Luděk Roleček, jmenován do funkce dekretem 

MŠMT č.j. 26239/2000.26 dne 28.8.2000 s účinností od 1.9.2000 

1. Vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy podle zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon) 
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§ 164 (doslovné znění) 

(1) Ředitel školy a školského zařízení 

a. rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských 
služeb, pokud zákon nestanoví jinak, 

b. odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby 
v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3, 

c. odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb, 
d. vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá 

následná opatření, 
e. vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské 

rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje, 
f. zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích 

vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta, 
g. zajišťuje spolupráci při uskutečňování programu zjišťování výsledků vzdělávání 

vyhlášených ministerstvem, 
h. odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském 

zařízení. 
(2) Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním 
všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti 
školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. 
Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy. 

§ 165 (doslovné znění) 

(1) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, 
dále 

a. stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení, 
b. odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle § 160 

až 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny, 
c. předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného 

ministerstvem. 
(2) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, 
rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech 

a. přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 a povolení 
individuálního vzdělávacího plánu podle § 18, 

b. přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a ukončení předškolního 
vzdělávání podle § 35 

c. odkladu povinné školní docházky podle § 37, 
d. převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2, 
e. přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1 a 

převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2, povolení 
pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2, 

f. přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 a následujících, vyšší odborné škole 
podle § 93 a následujících a v konzervatoři podle § 88, 

g. přestupu, změně oboru vzdělání a přerušení vzdělávání podle § 66 a 97, 
h. opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle § 52 odst. 6, § 66 odst. 

7 a § 97 odst. 8, 
i. snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb podle § 

123 odst. 4, 
j. podmíněného vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského 

zařízení podle § 31 odst. 2 a 4, 



k. uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a 100, 
l. povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka podle § 41. 

2. Odvolání proti rozhodnutí ředitele střední školy 

Rozhodnutí ředitele školy uvedené v § 165 odst. 2 písmeno a), d), f), g), h), i), j), k), a l) 
zákona č. 561/2004 Sb. podléhá správnímu řízení ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád a dále se řídí vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o 
organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách event. vyhláškou 
10/2004 Sb. o vyšším odborném vzdělávání. Proti rozhodnutí je možno se odvolat 
prostřednictvím ředitele školy ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, Komenského 
1256, 532 01 Pardubice. 

Pracovníci kompetentní k vyřizování stížností 

Ředitel školy: Ing. Luděk Roleček 

Statutární zástupce ředitele: Mgr. Iva Suchánková 

3. Postup při vyřizování stížností 

Přijímání stížností 

• Stížnost doručená do školy poštou přijímá sekretářka školy, která je pověřena 
evidencí pošty. Stížnost doručenou osobně přijme ředitel školy nebo zástupce 
ředitele, a to zpravidla v písemné podobě. O ústní stížnosti, kterou nelze vyřídit 
ihned při podání, příjemce sepíše záznam, předloží jej stěžovateli k podpisu a 
zabezpečí bez zbytečného odkladu její řádnou evidenci a označení. Toto 
ustanovení se přiměřeně použije i u stížností podaných elektronickou cestou a u 
stížností anonymního stěžovatele. 

• Stížnosti se přijímají každý pracovní den v pracovní době. 
• Stížnost, jejíž prošetření a vyřízení náleží do působnosti jiného orgánu nebo 

organizace než je škola, postoupí ředitelství školy těmto orgánům a organizacím 
k přímému vyřízení do 5 dnů ode dne přijetí a vyrozumí o tom stěžovatele. Ve 
stejné lhůtě vyrozumí i stěžovatele, pokud zjistí, že vyřízení stížnosti může 
přesáhnout lhůtu 10 dnů ode dne přijetí. 

Evidence stížností 

1. Za úřední evidenci, správné a včasné vyřizování ústních i písemných stížností 
odpovídá ředitel školy. 

2. Úřední evidence stížností obsahuje: 
o datum podání, věc a přidělené číslo jednací 
o jméno, příjmení a adresu stěžovatele 
o označení organizace nebo osoby, proti které stížnost směřuje 
o předmět stížnosti 
o kdy a komu byla stížnost předána k prošetření a vyřízení 
o výsledek šetření a opatření ke sjednání nápravy 
o datum vyřízení stížnosti, příp. prodloužení termínu lhůty pro vyřízení stížnosti 
o údaje o stížnostech jsou ochraňovány podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyřizování stížností 

1.  Při prošetřování a vyřizování stížností jsou pověření zaměstnanci povinni: 



o prošetřit a vyřídit stížnost bez průtahu, hospodárně a v určených lhůtách, 
o objektivně a úplně prošetřit všechny její body, zjištění dokladovat, 
o výsledky šetření zhodnotit a rozhodnout, zda je stížnost oprávněná, částečně 

oprávněná nebo neoprávněná, 
o o výsledku šetření informovat stěžovatele, 
o u oprávněných a částečně oprávněných stížností vyžadovat opatření k odstranění 

zjištěných nedostatků, 
o spis v dané věci uzavřít a údaje o výsledcích šetření zapsat do evidence. 

2. Opakovaná stížnost bude ředitelstvím školy přezkoumána formálně a věcně a bude 
ověřeno, zda stížnost byla správně vyřízena. Neobsahuje-li další stížnost v téže věci 
nové skutečnosti a formální a věcné přezkoumání potvrdilo správnost vyřízení 
původní stížnosti, příjem stížnosti se nepotvrdí a stížnost nebude prošetřována. 

3. Stížnosti, které spadají do působnosti správního řádu – zákon č. 500/2004 Sb., 
správní řád – se šetří podle postupu, který je v něm uveden. 

Lhůty k vyřízení stížnosti 

• Stížnost musí být vyřízena do 30 dnů ode dne jejího doručení. Tuto lhůtu lze 
prodloužit jen ve výjimečných případech. O důvodech musí být stěžovatel 
vyrozuměn. 

• Stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile po jejím prošetření byla učiněna 
opatření potřebná k odstranění zjištěných závad a stěžovatel je o tom vyrozuměn. 

• O došlých, vyřízených a nevyřízených stížnostech s rozborem jejich obsahu, příčin 
zjištěných závad a s uvedením opatření provedených k nápravě zpracovává dvakrát 
ročně ředitel školy zprávu. 

 


