
Povinně zveřejňované informace  

Název povinného subjektu 

Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace 

Důvod a způsob založení 

Založena na základě zřizovací listiny od 1. 1. 2002 jako příspěvková organizace s hlavními předměty činnosti: 

poskytování základního vzdělání, zabezpečení stravování žáků a provozování školní družiny. Zřizovatelem je 

Statutární město Ostrava, MOb Moravská Ostrava a Přívoz. 

Organizační struktura 

Organizační jednotky: 

1. Základní škola, IZO: 102 508 208; nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 450; místo poskytovaného vzdělávání 

nebo školských služeb:1. Gebauerova 819/8, Přívoz, 702 00 Ostrava; 2. Ibsenova 978/36, Přívoz, 702 00 Ostrava 

2. Školní družina, IZO: 120 100 223; nejvyšší povolený počet žáků ve školském zařízení: 100; místo poskytovaného vzdělávání 

nebo školských služeb:1. Gebauerova 819/8, Přívoz, 702 00 Ostrava; 2. Ibsenova 978/36, Přívoz, 702 00 Ostrava 

3. Školní klub, IZO: 181 048 205; nejvyšší povolený počet žáků ve školském zařízení: 90; místo poskytovaného vzdělávání 

nebo školských služeb: 1. Gebauerova 819/8, Přívoz, 702 00 Ostrava; 2. Ibsenova 978/36, Přívoz, 702 00 Ostrava 

4. Školní jídelna – výdejna, IZO: 150 071 922; nejvyšší povolený počet stravovaných ve školském zařízení: 30; místo 

poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Ibsenova 978/36, Přívoz, 702 00 Ostrava 
 

Kontaktní spojení 

Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace 

Gebauerova 819/8, Přívoz, 702 00 Ostrava 

E-mail:  zsgebauerova@seznam.cz  

Telefon: 596 134 328 

Datová schránka: v4fmqrt 

Pracoviště Gebauerova:  Telefon: 596 134 328 

E-mail:  zsgebauerova@seznam.cz  

Pracoviště Ibsenova:   Telefon: 596 623 172 

e-mail: skola@zs-ibsenova.cz  

Úřední hodiny: 

denně 7:30-8:30, popř. po telefonické domluvě 

Bankovní spojení 

KB, a. s. Ostrava, č. ú.: 86-5205380257/0100 

IČ 

70933901 

DIČ 

subjekt není plátcem 

mailto:zsgebauerova@seznam.cz
mailto:zsgebauerova@seznam.cz
mailto:skola@zs-ibsenova.cz


Výroční zprávy 

záložka Dokumenty webových stránek školy  

Další dokumentace 

záložka Dokumenty webových stránek školy  

Žádosti o informace 

Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace 

Adresa:  Gebauerova 819/8, Přívoz, 702 00 Ostrava 

E-mail:  zsgebauerova@seznam.cz  

Datová schránka: v4fmqrt 

Příjem žádostí, podnětů a stížností 

Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace 

Adresa:  Gebauerova 819/8, Přívoz, 702 00 Ostrava 

E-mail:  zsgebauerova@seznam.cz  

Datová schránka: v4fmqrt 

Opravné prostředky 

Proti rozhodnutí se dává odvolání prostřednictvím základní školy ke Krajskému úřadu (Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, 28. října 117, 702 18 Ostrava) do 15 dnů ode dne jeho 

doručení. 

Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace 

Adresa:  Gebauerova 819/8, Přívoz, 702 00 Ostrava 

E-mail:  zsgebauerova@seznam.cz  

Datová schránka: v4fmqrt 

Formuláře 

Všechny potřebné formuláře lze získat v úřední hodiny v kanceláři školy. Na webových stránkách školy jsou dostupné 

ke stažení v daném čase aktuální formuláře. 

Předpisy 

1. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 

2. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

v platném znění 

3. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění 

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

5. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 

6. Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně 

pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, v platném znění 
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7. Vyhláška MŠMT č 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním 

systému pedagogických pracovníků, v platném znění 

8. Vyhláška MZd č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti v platném znění 

9. Vyhláška MZd č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních 

zařízení a některých školských zařízení, v platném znění 

10. Vyhláška MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního 

hodnocení školy, v platném znění 

11. Vyhláška MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění 

12. Vyhláška MŠMT č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu 

inspekční činnosti, v platném znění 

13. Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, 

v platném znění 

14. Vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, v platném znění 

15. Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 

zařízeních, v platném znění 

16. Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném 

znění 

17. Vyhláška MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. 

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

Úhrady za poskytování informací 

Ceník je součástí Směrnice č. 15 O svobodném přístupu k informacím z 2. 1. 2013 a je dostupný v úřední hodiny v 

kanceláři školy. 

Ředitel školy bude požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, 

opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Žadateli na jeho žádost potvrdí předpokládanou 

výši úhrady nákladů. Tento pokyn se nevztahuje na zákonné zástupce žáků, kteří požadují informace o škole 

(vzdělávací program, učební plány, koncepce školy, organizační struktura) a o výsledcích žáků ve výchovně 

vzdělávacím procesu. 

Licenční smlouvy 

Bez licenčních smluv 

 

 

Aktualizováno 1. 1. 2021 


