
DOTAZ 

Vážený povinný subjekte, 

 

dovoluji si Vám tímto požádat o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Jedná se mi o tyto informace: 

1) Zda poskytnutá informace žadateli povinným subjektem ze dne 07. 12. 2021, byla opravdu 

vyhotovena oprávněnou úřední osobou? 

2) Kdo vyhotovil písemné vyhotovení listiny, na níž se nachází poskytnutá informace žadateli 

povinným subjektem ze dne 07. 12. 2021? Uveďte jméno příjmení a funkci u povinného 

subjektu. 

3) Kdo, se podílel na poskytnutí informace žadateli povinným subjektem ze dne 07. 12. 2021? 

Uveďte jméno příjmení a funkci všech osob, které se podíleli na přípravě poskytnutí 

informace a dále těch osob, které oprávněná úřední osoba požádala, o poskytnutí 

součinnosti v této věci? 

4) Zda, je standartním způsobem vyřízení žádosti o informace žadatele ze strany povinného 

subjektu postup, kdy na listině není označen povinný subjekt, není označena oprávněná 

úřední osoba a dále tato listina není podepsána jakoukoli osobou? 

5) Zda, je standartním způsob vyřízení žádosti ze strany povinného subjektu ten, kdy 

nepodepsaná neoznačená úřední osoba, prezentuje svůj osobní názor k žádosti či její 

části podané žadatelem? 

 

Informaci poskytněte do mé datové schránky. 

 

ODPOVĚĎ 

Vážený žadateli, 

 

protože jste nás velice úředně a neosobně oslovil jako „povinný subjekt“, nikoli jako vedení školy, 

ředitelku nebo jinak osobněji, postavil jste mě tím do této neosobní pozice Vy sám. Já jsem v ní pouze 

z Vaší vůle setrvala. 

Na všechny Vaše otázky jsem odpověděla sama, protože všechny spadaly do mých kompetencí. Se 

zástupci školy jsem je ještě poté konzultovala. 

 

Takže všechny osoby, které se na mé odpovědi jakkoli podílely: 

Ing. Olga Matějková, ředitelka školy, autorka dokumentu 

Mgr. Zbyněk Vastl, zástupce ŘŠ, konzultant 

Mgr. Radim Skočný, zástupce ŘŠ, konzultant 

Eva Volková, hospodářka školy, příjemkyně a odesilatelka datové zprávy 

Věnceslava Čivišová, sekretářka školy, zapisovatelka datových zpráv do podacího deníku 

Ing. Simona Martínková, správce www stránek školy – zveřejnění informace na stránkách školy. 

 

Zároveň si Vás dovoluji velice poprosit: pokud budete mít nějaké zásadní připomínky k chodu naší 

školy, volejte prosím a vše si vysvětlíme telefonicky. Vždycky upřednostňuji takovéto přímější 

jednání. 

V této náročné době nás opravdu stojí hodně úsilí a času udržet chod školy tak, aby vyučovací 

procesy probíhaly, jak mají. A pevně věřím, že i Vy dokážete ocenit, že se nám to daří bez větších 

problémů. 

Velice Vám za to předem děkuji. 


