
Příloha č. 3 (dle povinností plynoucích z vyhlášky č. 515/2020 Sb.) 

 

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu 
 

Označení a 

uvozovací text 

položky 

Obsah položky 

1. Název 
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková 

organizace 

2. Důvod a způsob 

založení 

Hlavním účelem zřízení organizace je zabezpečovat ve spolupráci s 

rodinou předškolní výchovou dětí a rozvoj jejich osobností, poskytovat 

základní vzdělání, zabezpečovat rozumovou výchovu ve smyslu 

vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a 

demokracie a poskytovat mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, 

tělesnou, ekologickou výchovu a též náboženskou výchovu žáků (dle 

možností jednotlivých pracovišť). Organizace vykonává činnosti těchto 

škol a školských zařízení: Základní škola, mateřská škola, školní 

družina, školní jídelna, školní jídelna - výdejna. Předmět činnosti 

organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.  

Právní forma: příspěvková organizace.  

Právnická osoba zřízená na dobu neurčitou.  

Zřizovatel: Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, Třinec. 

3. Organizační 

struktura 

1. Mateřská škola kapacita: 99 dětí IZO: 107 622 068, umístěna na 

adresách: Míru 247, 739 61 Třinec; Nebory 126, 739 61 Třinec; 

Osůvky 48, 739 61 Třinec  

2. Základní škola kapacita: 164 žáků IZO: 102 068 992, umístěna na 

adresách: Míru 247, 739 61 Třinec; Nebory 165, 739 61 Třinec; 

Osůvky 48, 739 61 Třinec  

3. Školní družina kapacita: 100 žáků IZO: 119 600 765, umístěna na 

adresách: Míru 247, 739 61 Třinec; Nebory 165, 739 61 Třinec; 

Osůvky 48, 739 61 Třinec  

4. Školní jídelna kapacita: 250 jídel IZO: 103 008 527, umístěna na 

adrese: Nebory 126, 739 61 Třinec  

5. Školní jídelna – výdejna kapacita: 160 stravovaných IZO: 150 007 

108, umístěna na adresách: Míru 247, 739 61 Třinec; Nebory 165, 739 

61 Třinec; Osůvky 48, 739 61 Třinec 

4. Kontaktní spojení 1. Základní škola, Míru 247, 739 61 Třinec  

tel. č. 0420 558 989 030 

2. Základní škola, Nebory 165, 739 61 Třinec 

tel. č. 0420 558 346 353 

3. Základní škola, Osůvky 48, 739 61 Třinec 

tel. č. 0420 558 330 676 

4. Mateřská škola, Míru 247, 739 61 Třinec 

tel. č. 0420 558 989 033 



5. Mateřská škola, Nebory 126, 739 61 Třinec 

tel. č. 0420 558 346 342 

6. Mateřská škola, Osůvky 48, 739 61 Třinec 

tel. č. 0420 558 335 454                                                                  

7. Školní jídelna, Nebory 126, 739 61 Třinec 

tel. č. 0420 558 346 342                                                                 

4.1 Kontaktní 

poštovní adresa 

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková 

organizace, Nebory 165, 739 61 Třinec 

4.2 Adresa úřadovny 

pro osobní návštěvu 

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková 

organizace, Nebory 165, 739 61 Třinec 

4.3 Úřední hodiny Po-Pá 7:30 – 14.30 hod. (po tel. dohodě) 

4.4 Telefonní čísla 558 346 353 

4.5 Adresa 

internetových stránek 
http://www.zsmiru.cz/ 

4.6 Adresa podatelny sekretariát, Nebory 165, 739 61 Třinec 

dokumenty v elektronické podobě jsou přijímány v datové schránce 

školy 49xmijc 

4.7 Elektronická 

adresa podatelny 
sekretariat@zsmiru.cz 

4.8 Datová schránka 49xmijc 

5. Případné platby 

lze poukázat 
Komerční banka, a. s., Třinec 86-5726800237/0100  

6. IČO 70983712 

7. Plátce daně z 

přidané hodnoty 
Není plátcem DPH 

8. Dokumenty - 

8.1 Seznamy 

hlavních dokumentů 

8.1 Seznam hlavních dokumentů: 

 a) rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a 

doklady nezbytné pro provedení zápisu do rejstříku škol a školských 

zařízení,  

b) evidenci dětí, žáků (školní matrika),  

c) doklady o přijímání dětí a žáků ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání 

a jeho ukončování,  

d) vzdělávací programy (podle § 4 až 6 školského zákona), 

e) výroční zprávy o činnosti školy,  

f) třídní knihy, které obsahují průkazné údaje o poskytovaném 

vzdělávání a jeho průběhu,  

g) školní řád, řády učeben, rozvrhy vyučovacích hodin, 

h) záznamy z pedagogických rad,  

i) kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí a žáků,  

j) protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy, 

k) personální a mzdová dokumentace, hospodářská dokumentaci a 

účetní evidence,  

l) zřizovací listina,  

m) plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, Základní škola 

a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace  

http://www.zsmiru.cz/


n) spisový a skartační řád,  

o) vnitřní kontrolní systém,  

p) dokumentace v oblasti BOZP a BOZ, 

q) dokumentace v oblasti požární ochrany,  

r) směrnice v oblasti účetnictví: 

• harmonogram účetních závěrek,  

• rozpočet a pravidla čerpání FKSP,  

• směrnice o inventarizaci. Příkaz k provedení inventarizace a plán 

inventur,  

• aktuální účtový rozvrh vč. číselníků dokladů a používaných symbolů, 

analytik, účetní knihy a forma jejich vedení,  

• směrnice pro evidenci, účtování a odepisování majetku, operativní 

evidence,  

• směrnice pro evidenci, účtování a oceňování zásob, pro časové 

rozlišování nákladů a výnosů, výdajů a příjmů, vč. dohadných položek,  

• směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad,  

• směrnice k finanční kontrole,  

• směrnice k fondovému hospodaření,  

• směrnice k provádění doplňkové činnosti (pronájmy),  

• směrnice k rozpočtovému hospodaření,  

• směrnice k závodnímu stravování,  

• směrnice o vedení pokladny,  

• směrnice upravující oběh účetních dokladů,  

s) organizační řád,  

t) vnitřní platový předpis,  

u) organizace školního roku,  

v) strategie prevence rizikových projevů chování,  

w) koncepce dlouhodobého rozvoje školy,  

x) úplata za školské služby 

y) zásady ochrany a zpracování osobních údajů (podle GDPR). 

Další dokumenty: 

 Rozpočet školy na roky 2021, 2022 a návrh střednědobého 

rozpočtu pro roky 2023 a 2024 

 Analýza nakládání s osobními informacemi a jejich zpracování 

 Posouzení souladu nakládání a zpracování osobních informací s 

GDPR 

Dokumenty, na které se vztahuje povinnost svobodného přístupu k nim 

podle zákona č. 106/1999 Sb., jsou k dispozici v elektronické podobě v 

úředních hodinách na sekretariátu školy (viz. bod 4). Některé z 

dokumentů jsou přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to 

na uvedené html adrese: http://www.zsmiru.cz/. 

8.2 Rozpočet Údaje o rozpočtu organizace v aktuálním a uplynulém roce jsou 

přístupné v kanceláři školy. Údaje o hospodaření školy za uplynulá 

období jsou zveřejňována ve výročních zprávách školy, 

http://www.zsmiru.cz/. 

9. Žádosti o 

informace 

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se 

žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. 

Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a 

http://www.zsmiru.cz/
http://www.zsmiru.cz/


jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li 

zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.  

Při ústním podání uvede žadatel jméno a příjmení. Na ústní žádost 

poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost 

informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou 

informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. 

Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním 

předáním žádosti na sekretariátu školy, poštou nebo prostřednictvím 

elektronických komunikací.  

Při podání e-mailem na adresu reditelka@zsmiru.cz žadatel uvede 

jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se 

rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro 

doručování, není žádostí ve smyslu zákona.  

Při písemném podání na kontaktní poštovní adresu školy žadatel uvede 

jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se 

rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro 

doručování, není žádostí ve smyslu zákona. 

10. Příjem podání a 

podnětů 

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze 

prostřednictvím sekretariátu školy na adrese Nebory 165, 739 61 

Třinec, a to buď písemně, nebo v úředních hodinách ústně po 

předchozí domluvě. 

11. Předpisy - 

11.1 Nejdůležitější 

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

v platném znění 

 Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění 

 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 

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

rozpočtů 

 Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 

 Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku 

 Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů 

se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně 

nadaných 

 Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých 

náležitostech plnění povinné školní docházky,  

 Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb 

ve školách a školských poradenských zařízeních 

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

11.2 Vydané právní 

předpisy 

Nejdůležitější používané právní předpisy jsou ke stažení na:  

http://www.msmt.cz/dokumenty-3?lang=1 

12. Úhrady za 

poskytování 

informací 

- 

12.1 Sazebník úhrad 

za poskytování 
- 

http://www.msmt.cz/dokumenty-3?lang=1


informací 

12.2 Rozhodnutí 

nadřízeného orgánu o 

výši úhrad za 

poskytnutí informací 

- 

13. Licenční smlouvy Licenční smlouvy nemá škola uzavřeny. 

13.1 Vzory 

licenčních smluv 
-- 

13.2 Výhradní 

licence 
-- 

14. Výroční zpráva 

podle zákona o 

svobodném přístupu 

k informacím 

Výroční zprávy školy jsou k dispozici na: http://www.zsmiru.cz/ 
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