VVrocni zpr1va

Stiednl Skoly Zivnostensk6 a Zdkladni Skoly pland
podle zAkona d. 106/1999 Sb. O svobodnrSm piistupu k informacimzarok2Ol7

L

Obsah vlfro6ni zprlvy se dlenf dle $ 1{} odst. 1. zAkona 6. 106/1999 Sb. na tyto 65sti:

1.

Podet podanfch iidosti o informace a podet vydanfch rozhodnuti o odmitnuti
i6dosti,
V roce 2017 nebyly SSZ a ZS Plan6 dorudeny 2fudnb ZSdosti o informace podle
z6kona 6. 106/199 Sb.

2,

Po6et podanfch odvol6ni proti rozhodnuti,
V roce 2017 nebylo poddno ZAdnb odvolSni proti rozhodnut[, protoZe Skola nevydala
rozhodnutio neposkytnuti informace, o kterou tazatel Z6dal.

3.

Opis podstatnfch 65sti ka2d6ho rozsudku soudu ve v6ci piezkoumdniz5konnosti
rozhodnutl povinn6ho subjektu o odmitnutiZddosti o poskytnuti informace a piehled
v5ech vfdaj&, kter6 povinnf subjekt vynaloZil v souvislosti se soudnim iizenim o
prdvech a povinnostech podle tohoto zdkona, a to vdetn6 n6kladr] na sv6 vlastni
zam6stnance a ndkladfr na pr6vnlzastoupen[,

V pr0b6hu roku 2017 nebyla piedm6tem soudniho rozhodnuti
poskytnuti informac[.

4.

V1i6et poskytnutlich

ZAdndr

26dost o

vfhradnich licenci, vdetnE od&vodn6nl nezbytnosti poskytnuti

vlfhradni licence,
V roce 2017 nebyla poskytnuta26dn1 licence.

5.

Podet stlZnost[ podanfch podle $ 16a, d0vody jejich poddni a stru6ni popis zp0sobu
jejich vyiizeni.

V pr0b6hu roku 2017 nebyla poddna na SSZ a ZS PlanS 26dnA stiZnost na postup pii
vyiizov5n[ 26dosti o informace.

6.
a)
b)

c)

Dal5i informace vztahujfcl se k uplatfiov6nitohoto z6kona:
StiedniSkola Zivnostensk6 aZdkladni Skola Plan6 zveiejfruje informace podle tohoto
zflkona t6m ito zpfrsoby:
Na 0iedni desce
Piimo u ieditele Skoly a vedoucich pracovn[ktr Skoly
Na internetovfch str6nk6ch U4{w.ssz.cz

il.

Pii piipadn6m obdrZenljakekoliv Z6dosti o informace by bylo postupov6no v souladu s vfSe
citovanfm z6konem. lnformace, o kter'6 je Z5d6no ristn6, jejich poskytnuti neni v rozporu
s platnfmi piedpisy a neni tieba jejich vyhled6ni, jsou poskytnuty neprodlen6 a bezplatn6 jednS se piedev5lm o informace, u nichZ neni zd&razn6no, Ze jsou 26d1ny na podklad6
z1kona d. 106/199 Sb.

V Plan6 dne 5. 7.2018

