
Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace 

 

Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím za rok 2021 

 
Podle §18 zákona 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje 
Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace, výroční zprávu za  
předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací. 
 

 Počet podaných žádostí o informace:                              0 

 Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:                                 0 

 Opis podstatných částí každého rozsudku soudu  
ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí 
žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt 
vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle 
tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na 
právní zastoupení:                                                                                         0  

 Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona: řízení o sankcích 
nebyla vedena 

 Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis 
způsobu jejich vyřízení:                                                                                  0 

 Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona jsou uvedeny 
v textu. 

 
 
V porovnání s předcházejícími lety se charakter dotazů nezměnil. Vedení školy 
bezprostředně reaguje na četné telefonní a emailové dotazy ze strany veřejnosti a 
jiných orgánů státní správy a samosprávy, které nejsou evidovány podle výše 
uvedeného zákona. 
Nejčastějšími tématy dotazů bylo přijetí žáků do přípravného a 1. ročníku školy, 
umístění žáků do přípravné třídy, zápis do l. třídy, odklady školní docházky, dotazy 
na organizaci vzdělávání v souvislosti s opatřeními proti šíření nákazy Covid 19, 
dotazy na školní akce, dotazy na zájmové kroužky a činnost Školního klubu, na 
přestupy žáků do školy z důvodu přistěhování nebo naopak odhlášení žáků ze školy 
z důvodu odstěhování, dotazy týkající se přijímacího řízení do středních škol a 
dotazy k dokončení základního vzdělání formou kurzu. Většina informací byla 
podávána ústně při osobní návštěvě, telefonicky, emailovou poštou. 
 
Informace o činnosti zveřejňuje ZŠ Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace 
prostřednictvím úřední desky ve vestibulu školy a na webových stránkách školy  
na adrese www.zsgebauerova.cz. 
 

 
V Ostravě dne 19. 1. 2022 
 
Mgr. Radka Hanusová, ředitelka školy. 
 
 

 


