Gymnázium Pierra de Coubertina
Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860
390 01 Tábor

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Na základě ustanovení §5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím
v platném znění uveřejňuji následující informaci:
a) Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860, IČO 60061812 je
střední školou, jejímž zřizovatelem je Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, U
Zimního stadionu 1952/2, IČO 70890650, zřizovací listina ze dne 11.9.2001.
Škola je zřízena jako příspěvková organizace, jejímž předmětem činnosti je činnost
gymnázia a školní jídelny - výdejny. Jako doplňkovou činnost má škola zřizovatelem
povoleny následující obory činnosti:


Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí



Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení



Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, vřčetně lektorské činnosti

b) Statutárním orgánem organizace je ředitel jmenovaný radou kraje. Ředitel jedná jménem
organizace v souladu s platnými právními předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací
listinou tak, že k otisku razítka školy připojí svůj vlastnoruční podpis. Pravomoci ředitele
školy jsou vymezeny zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon v platném znění).
Ředitelem školy je od 1. 8. 2018 RNDr. Petr Nývtl, Ph.D., telefon 381 252 136,
725 840 835, fax 381 252 920, e-mail p.nyvlt@email.cz.
Ředitel školy jmenuje své zástupce, kterými jsou:
 Ing. Mgr. Daniela Čechová (zastupuje ředitele v plném rozsahu), tel. 381 254 863,
e-mail: dcechova@gymta.cz, v době nepřítomnosti ředitele přebírá veškeré jeho
pravomoci a zastupuje jej v plném rozsahu jeho činnosti.


c)

RNDr. Miroslav Vácha, tel. 381 254 863, e-mail: mvacha@gymta.cz, v době
nepřítomnosti ředitele a statutárního zástupce přebírá pravomoci ředitele týkající se
provozu školy a zastupuje jej v provozních záležitostech není oprávněn jednat
jménem organizace.

Získat příslušné informace, podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné
dožádání anebo lze písemně na adrese školy, v případech, kdy zákon výslovně nestanoví
písemnou formu též ústně nebo elektronicky u ředitele školy nebo jeho zástupců. Obdržet
rozhodnutí lze pouze písemně poštou, datovou schránkou nebo osobně po předložení
občanského průkazu proti podpisu v kanceláři školy.

d) Opravný prostředek (odvolání) lze podat proti správním rozhodnutím ředitele školy ve
smyslu zákona č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění. Odvolání proti rozhodnutí o
přijetí nebo nepřijetí ke studiu lze podat do 3 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání proti
ostatním správním rozhodnutím podle zákona č. 561/2004 Sb. lze podat do 15 dnů od
doručení
rozhodnutí.
Dále lze podat odvolání proti rozhodnutí podle §15 zákona č. 106/99 Sb. v platném znění

Odvolání se podává pouze písemně k Odboru školství mládeže a tělovýchovy Krajského
úřadu Jihočeského kraje prostřednictvím ředitelství Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor,
Náměstí Františka Křižíka 860. Odvolání musí obsahovat název rozhodnutí proti, kterému
se příslušná osoba odvolává, jeho datu a číslo jednací. Zvláštní formulář se nestanovuje.
Případné další náležitosti jsou uvedeny v poučení u každého rozhodnutí.
e) Při vyřizování žádostí o poskytnutí informace se postupuje podle § 14 a 15 zákona č.
106/99 Sb. v platném znění.
Při vyřizování stížností oznámení a podnětů se postupuje podle správního řádu nebo podle
Vnitřní směrnice ředitele školy č.j. GT/56/06 Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a
petic.
f) Přehled nejdůležitějších předpisů podle nichž ředitel školy jedná a rozhoduje, které
stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další
práva občanů ve vztahu ke škole:
zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění,
zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění,
zákon č. 500/2004 Sb. správní řád,
zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce v platném znění,
zákon č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění,
zákon č. 563/91 Sb. o účetnictví v platném znění,
zákon č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění,
zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění,
Všechny uvedené právní předpisy, jakož i další používané právní předpisy jsou přístupné
na Internetu a jsou rovněž k nahlédnutí po předchozí domluvě u ředitele školy nebo jeho
zástupců.
g) Sazebník úhrad:
poskytnutí kopie
práce zaměstnance školy (přesahuje-li doba
potřebná k poskytnutí informace 30 min.)

4,- Kč /stránka A4
140,- Kč /hod.

h) Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací je součástí Výroční zpráva o
činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina a je k dispozici u ředitele školy nebo jeho zástupkyň a na Internetu (www.gymta.cz )
i) Ředitelství školy neposkytne informace, které jsou označeny za utajovanou skutečnost
podle zákona č. 148/98 Sb., které jsou předmětem obchodního tajemství podle § 17
zákona č. 513/91 Sb., které jsou informacemi o majetkových poměrech osoby, která není
povinným subjektem, a které podléhají ochraně osobních údajů podle zákona č. 101/2000
Sb. Dále ředitelství neposkytne nebo omezí poskytnutí informace v případech uvedených
v § 11 zákona č. 106/99 Sb. v platném znění.
V Táboře dne 1. 8. 2018
RNDr. Petr Nývlt, Ph.D.
ředitel školy

