
POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999 
Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, V PLATNÉM ZNĚNÍ 

1. Název Základní škola, Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou 

2. Důvod a způsob 
založení 

Organizace byla zřízena Městem Opočno, Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno dne 
23.10.2002 zřizovací listinou č. 24/II/4/02 jako příspěvková organizace, pro zajištění 
základního vzdělávání žáků. Předmět její činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

3. Organizační struktura Je dána organizačním řádem organizace. Organizace se člení na organizační úseky 
uvedené v Rejstříku škol: 
Základní škola 
Školní družina 
Školní klub 
Školní jídelna 

4. Kontaktní spojení Základní škola, Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou 
Nádražní 313 
517 73 Opočno 
Telefon: 493 668 396 
E-mail: info@zsopocno.cz 

4.1 Kontaktní poštovní adresa Základní škola, Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou 
Nádražní 313 
517 73 Opočno 

4.2 Adresa úřadovny pro 
osobní návštěvu 

Základní škola, Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou 
Nádražní 313 
517 73 Opočno 

4.3 Úřední hodiny Podatelna 
Pondělí–pátek 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00. Telefonicky dle domluvy. 

4.4 Telefonní čísla Základní škola +420 778 751 750 
Školní družina +420 734 752 127 
Školní klub +420 734 752 127 
Školní jídelna +420 775 426 583 

4.5 Adresa internetových   
stránek 

www.zsopocno.cz 

4.6 Adresa podatelny Základní škola, Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou 
Nádražní 313 
517 73 Opočno 
Výše uvedená adresa podatelny slouží pro doručování dokumentů v listinné podobě 
i pro doručování dokumentů v elektronické podobě doručovaných na technických 
nosičích dat – USB flash disk. 

4.7 Elektronická adresa 
podatelny  

kancelar@zsopocno.cz 
 

4.8 Datová schránka ID datové schránky: 5himqj3 

5. Případné platby lze 
poukázat 

1244269369/0800, Česká spořitelna, a.s. 

6. IČO IČ 75015013 

7. DIČ 
 
Organizace není plátcem daně z přidané hodnoty. 

8. Dokumenty 
 
 

8.1 Seznam hlavních 
dokumentů 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 
Školní vzdělávací program pro školní družinu 
Školní vzdělávací program pro školní klub 
Školní řád 
Vnitřní řád školní družiny 
Vnitřní řád školní školního klubu 
Vnitřní řád školní jídelny 
Provozní řád 
Rozpočet 
Zřizovací listina 

8.2 Rozpočet Rozpočet pro aktuální rok 
Střednědobý výhled 

9. Žádosti o informace Žádosti se podávají: 
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- prostřednictvím elektronické pošty: kancelar@zsopocno.cz 
- datovou schránkou: 5himqj3 
- poštou na adresu: Základní škola, Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou, 

Nádražní 313, 517 73 Opočno 
- osobně či písemně v podatelně organizace  

10. Příjem podání a 
podnětů 

Stížnosti a podněty se podávají podle charakteru životních situací postupy uvedenými 
na portálu občana https://portal.gov.cz 
- osobně či písemně v podatelně organizace 
- poštou 
- datovou schránkou: 5himqj3 
- elektronickým podáním: kancelar@zsopocno.cz 

11. Předpisy  
 

11.1 Nejdůležitější používané 
předpisy  

Vše ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon). 

• Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 
zákonů. 

• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.  

• Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

• Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé 
výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické 
činnosti pedagogických pracovníků. 

• Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 

• Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro 
děti ve znění vyhlášky č. 148/2004. 

• Vyhláška č. 410/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory 
a provoz zařízení, předškolních zařízení a některých školských zařízení. 

• Vyhláška MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých 
záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 

• Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých 
náležitostech plnění povinné školní docházky. 

• Vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů. 

• Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách 
a školských poradenských zařízeních. 

• Vyhláška MŠMT č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami a žáků nadaných. 

• Vyhláška MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. 

• Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování. 

• Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 
Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ 

11.2 Vydané právní předpisy Škola 
Školní družina a školní klub 
Školní jídelna 
Směrnice k poskytování informací 

12. Úhrady za poskytování 
informací 

 

12.1 Sazebník úhrad za 
poskytování informací 

Kopírování dokumentů v listinné podobě – 10 Kč za stranu 
Kopírování dokumentů v digitální podobě – 10 Kč za soubor 

12.2 Rozhodnutí nadřízeného 
orgánu o výši úhrad za 
poskytnutí informací 

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud 
nesouhlasí s výší úhrady. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době 
nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností. 

13. Licenční smlouvy  

13.1 Vzory licenčních smluv Nebyly zpracovány. 

13.2 Výhradní licence Organizaci nebyly poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

14. Výroční zpráva podle 
zákona os svobodném 
přístupu k informacím 

Výroční zprávy 
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