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Tato směrnice vychází ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Povinným subjektem podle § 2 zákona je Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná
škola Telč (dále škola). Žádosti o poskytnutí informace vede škola v samostatné evidenci.
Žádost o poskytnutí informace musí být předložena škole písemně a musí obsahovat komu je
podání určeno, o jakou informaci žadatel žádá, kdo žádost o poskytnutí informace podává –
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého bydliště, adresa pro doručení informace (i
elektronická)
V případě chybějících údajů je tazatel vyzván k doplnění, v případě že žádost není doplněna
do 30 dnů, bude po tomto termínu odložena.
Žádost o poskytnutí informace nelze podat anonymně
Ceník za poskytované služby:
základní sazba za poskytnutí informace činí Kč 100,--. Žadatel je povinen tuto částku uhradit
předem osobně v pokladně školy, nebo bezhotovostně na účet školy. Pokud si vyhledávání a
poskytnutí informace vyžádá čas delší než 30 minut, hradí žadatel další náklady
- přímé mzdy 136,-- Kč/hod.
- kopírování
A4 jednostranné 3,-- Kč/kus
A4 jednostranné barevné 8,-- Kč/kus
A4 oboustranné 4,-- Kč/kus
A3 jednostranné 5,-- Kč/kus
A3 jednostranné barevné 15,-- Kč/kus
A3 oboustranné 8,-- Kč/kus
- tisk černobílý
A4 jednostranný 3,-- Kč/kus
- přepis stránky 50,-- Kč
- poštovné – dle prokazatelných nákladů dle tarifů České pošty
Povinný subjekt za poskytnutí informace oznámí výší úhrady žadateli před poskytnutím
informace. Z oznámení musí být zřejmé, jakým způsobem byla výše úhrady povinným
subjektem vyčíslena.
Nesplní-li povinný subjekt vůči žadateli výše konkretizovanou oznamovací povinnost, ztrácí
nárok na úhradu nákladů.
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Pokud žadatel do 30 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí,
povinný subjekt žádost odloží.
Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání k místně příslušnému
krajskému úřadu, prostřednictvím ředitele školy a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí
nebo od marného uplynutí lhůty 30 dnů.
Pracovníci určení k poskytování informací podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., ze dne
11.května 1999 o svobodném přístupu k informacím:
RNDr. Stanislav Máca
ředitel školy
tel.: 567 584 552
mobil: 734 358 285
e-mail: maca @ gymnsostelc.cz
Ing. Bohumír Krejčí
statutární zástupce ředitele školy
tel.: 567 584 551
e-mail: krejci @ gymnsostelc.cz
Pracovník pověřený přijímáním a vyřizováním stížností, podnětů a oznámení:
Lanka Miltová
administrativní pracovník školy
tel.: 567 584 551
e-mail: miltova @ gymnsostelc.cz
V Telči dne 26.8. 2013

RNDr. Stanislav Máca
ředitel školy
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