
 

Informace o povinném subjektu 
 

Ředitelka školy zveřejňuje informace stanovené prováděcím předpisem k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím (vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o 

osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy ve znění poslední změny k 1.8.2021). 

 

Označení a 
uvozovací text 

položky 
Obsah položky 

1. Název Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace 

2. Důvod a způsob 
založení 

Organizace zřízena Moravskoslezským krajem, 28.října 117, Ostrava,  ke dni 1.10.2001 zřizovací 
listinou  ZL/293/2001 jako příspěvková organizace. Hlavním účelem zřízení organizace je 
uskutečňovat vzdělávání a výchovu dětí a žáků podle příslušných vzdělávacích programů.  
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, a prováděcími předpisy k němu. 

3. Organizační 
struktura 

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

4. Kontaktní spojení Telefon: 554 652 631, 733 595 530 
E-mail: sekretariat@souzma.cz 
Internetové stránky: www.souzma.cz 
ID DS:aspfw73 
 
Ředitelka školy: 
Telefon: 554 652 631, 733 595 530 
E-mail: reditel@souzma.cz 
 
Zástupce ředitelky pro praktické vyučování: 
Telefon: 554652677, 733595531 
E-mail: cerna@souzma.cz 
 
Zástupce ředitelky pro teoretické vyučování: 
Telefon: 554652677, 733595531 
E-mail: gasparikova@souzma.cz 
 
Vedoucí provozně ekonomického úseku 
Telefon: 
554 652 631, 733 595 530 
E-mail: ekonom@souzma.cz 
 
Školní jídelna 
Telefon: 733595536 
E-mail: jidelna@souzma.cz 

4.1 Kontaktní 
poštovní adresa 

Nemocniční 117/11 
Město Albrechtice 
793 95 

4.2 Adresa 
úřadovny pro 
osobní návštěvu 

Je totožná s adresou sekretariátu školy. 

4.3 Úřední hodiny Ředitelka školy                
Po 7.30 – 9.30 hod., 14.00 – 15.30 hod. 
St  9.00 – 11.00 hod., 14.00 – 15.30 hod. 
Sekretariát školy              
Po – St - Pá  8.00 – 10.00 hod., 13.00 – 14.30 hod. 

http://www.souzma.cz/


 

 

 

 

 

Pokladna                          
Út a Čt  8.00 – 10.00 hod., 13.00 – 14.00 hod. 

4.4 Telefonní čísla Úsek:     Telefonní číslo: Odpovědný pracovník: 

Sekretariát    733 595 530  VPEÚ  

Kancelář ZŘPV    733 595 531  ZŘPV 

Teoretické vyučování SOŠ (sborovna) 733 595 529  ZŘTV 

Teoretické vyučování ZŠ (sborovna) 734 289 251  ZŘTV 

Pracoviště prakt. vyučování–dílny  733 595 537  VUOV 

Pracoviště prakt. vyučování–dílny  736 510 750  UOV (smluvní pracoviště) 

Pracoviště prakt. vyučování–ŠJ   733 595 534  UOV 

Pracoviště prakt. vyučování-cvič. kuchyňka  734 510 843                         UOV 

Pracoviště prakt. vyučování-cukr.výroba 733 595 535  UOV 

Kancelář účetní    733 595 532  finanční účetní 

Školní jídelna    733 595 536  vedoucí ŠJ 

4.5 Adresa 
internetových 
stránek 

https://www.souzma.cz/  

4.6 Adresa 
podatelny 

Nemocniční 117/11, Město Albrechtice 793 95 
Výše uvedená adresa podatelny slouží pro doručování dokumentů v listinné podobě i pro 
doručování dokumentů v elektronické podobě doručovaných na technických nosičích dat – 
CD,FD. 

4.7 Elektronická 
adresa podatelny 

sekretariat@souzma.cz  

4.8 Datová 
schránka 

ID datové schránky: aspfw73  

5. Případné platby 
lze poukázat 

č.ú. 20331771/0100 Komerční banka, a.s. 
Dále jsou umožněny platby v hotovosti v úředních hodinách v kanceláři sekretariátu školy. 

6. IČO 00100307 

7. Plátce daně z 
přidané hodnoty 

Organizace není plátcem DPH 

8. Dokumenty  

8.1 Seznamy 
hlavních 
dokumentů 

Zřizovací listina  
https://portal.msk.cz/aplikace/rejstrik/dokumenty/00100307/690441043/uz-00100307.pdf 
Základní koncepční záměry v řízení a rozvoji SOŠ a ZŠ na období 2019-2024 
Výroční zprávy o činnosti školy 
https://portal.msk.cz/aplikace/rejstrik/default/zprava/00100307 
Zprávy o činnosti a plnění úkolů PO 
https://portal.msk.cz/aplikace/rejstrik/default/info/00100307 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s upraveným obsahem se sníženými výstupy 
pro vzdělávání žáků s LMP 
Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Základní škola speciální 
Školní vzdělávací program Školní družiny 
Školní vzdělávací programy pro střední odborné vzdělávání v oborech vzdělání skup. H, E a L 

8.2 Rozpočet Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý 
výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je 
sestavován plán na kalendářní rok. 
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený 
rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách 
zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html 

9. Žádosti o 
informace 

Žádosti se podávají: 
- osobně či písemně na sekretariátu školy 
- poštou 
- datovou schránkou 

https://www.souzma.cz/
mailto:sekretariat@souzma.cz
http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html


 

 

 

 

 

- elektronickým podáním na sekretariat@souzma.cz 

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 na sekretariátu školy 
- poštou 
- datovou schránkou 
- elektronickým podáním na sekretariat@souzma.cz 

11. Předpisy  

11.1 Nejdůležitější 
používané předpisy 

Nejdůležitější používané předpisy (vše ve znění pozdějších předpisů) 
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,  
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. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, 
Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, 
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní 
docházky,  
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků 
a studentů mimořádně nadaných, 
Vyhláška č.177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 
maturitní zkouškou, 
Vyhláška č.47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou, 
Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání,  
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 
zařízeních, 
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, 
Vyhláška č.3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, 
Vyhláška č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a 
vlastního hodnocení školy, 
Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři ředitelky školy. 
Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ 

11.2 Vydané právní 
předpisy 

Organizační řád 
Školní řád 
Školní řád Základní školy 
Stipendijní řád 
Provozní řád objektu  
Provozní řád školy-SOŠ  
Provozní řád školy-ZŠ  
Provozní řád ŠJ  
Kompletní přehled vydaných aktuálně platných předpisů lze nalézt na http://www.souzma.cz 

12. Úhrady za 
poskytování 
informací 

 

12.1 Sazebník 
úhrad za 
poskytování 
informací 

Sazebník úhrad  

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.  

13. Licenční  

mailto:sekretariat@souzma.cz
https://portal.gov.cz/
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
http://www.souzma.cz/
https://www.souzma.cz/files/documents/58/Sazebnik-uhrad.pdf


 

 

 

 

 

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 o 
svobodném 
přístupu k 
informacím 

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu 
k informacím.  

 

https://www.souzma.cz/files/documents/58/Vyrocni-zprava-o-poskytovani-informaci-za-rok-2021.pdf
https://www.souzma.cz/files/documents/58/Vyrocni-zprava-o-poskytovani-informaci-za-rok-2021.pdf

