Informace povinně zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/1879 zveřejňuje
v souladu se zněním §5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a vyhláškou
č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných
o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném
znění, následující informace:
Označení a uvozovací text
1. Název subjektu
2. Právní forma
3. Důvod a způsob založení

4. Organizační struktura

Obsah položky
Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/1879
Příspěvková organizace
IZO: 102213461
Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/1879 byla
zřízena jako příspěvková organizace kraje Hlavního města
Prahy usnesením č. 0498 ze dne 27. 3. 2001. Základní
umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/1879 poskytuje základy
vzdělání v hudebním, literárně-dramatickém, výtvarném a
tanečním oboru a připravuje pro studium ve středních školách
uměleckého zaměření a v konzervatořích. Připravuje také
odborně pro studium na vysokých školách s uměleckým
zaměřením v rozsahu stanoveném předmětem činnosti.
- Ředitel školy,
- zástupci ředitele,
- ekonomka školy, hospodářka školy, administrativní
a spisový pracovník
- pedagogičtí pracovníci,
- provozní zaměstnanci.
Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitel, který činí právní úkony
jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenován a může
být odvolán v souladu s § 166 školského zákona a vyhláškou č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkurzního řízení.

5.

GDPR - pověřenec

6.

Kontaktní spojení

6.1. Kontaktní adresa pro
poštovní doručování
dokumentů v analogové
podobě a datových zpráv na
přenosných technických
nosičích
6.2.Adresa úřadovny pro
osobní návštěvu
6.3.Úřední hodiny

Ing. Petr Nacher IČ: 16168898

Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/1879
162 00 Praha 6, Nad Alejí 28/1879
Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/1879
162 00 Praha 6, Nad Alejí 28/1879
pondělí – pátek
10.00 – 16.00

6.4.Telefonní čísla

6.5.Adresa internetové stránky
6.6.Datová schránka
6.7.Další elektronické adresy
7. Případné platby lze
poukázat
8. IČ
9. DIČ
10. Dokumenty
10.1. Seznam hlavních
dokumentů podléhající
zveřejnění, do kterých je
možno nahlédnout.

10.2. Seznam dokumentů
nepodléhající zveřejnění, do
kterých je umožněno
nahlédnout pouze při
prokázání oprávněného zájmu
10.3. Rozpočet

Ředitel školy:
220 610 640
Kancelář školy:
220 610 640
Zástupci ředitele: 235 365 398
www.zuspetriny.cz
6pjx6eu
zuspetriny@volny.cz
6135061/0100
68407289
Škola není plátcem daně z přidané hodnoty.
a. Zřizovací listina – v listinné formě v kanceláři školy
b. Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce v listinné formě v kanceláři školy a na webu školy.
c. Školní vzdělávací program Základní umělecké školy,
Praha 6, Nad Alejí 28/1879 - v listinné formě v kanceláři
školy
a na webu školy.
d. Výroční zprávy - v listinné formě v kanceláři školy
a na webu školy.
e. Dokumentace BOZ a PO - v listinné formě v kanceláři
školy.
f. Účetní, majetková a hospodářská dokumentace v listinné formě v kanceláři školy.
g. Soubor vnitřních směrnic a předpisů - v listinné formě
v kanceláři školy
h. Školní řád - v listinné formě v kanceláři školy a na webu
školy.
a. Kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí a žáků - v listinné
formě v kanceláři školy.
b. Třídní kniha - po předchozí domluvě s ředitelem školy.
c. Doklady o přijímání uchazečů ke vzdělávání
- po předchozí domluvě s ředitelem školy.
2022: Náklady 28 636,4 Kč, Výnosy 28 753,0 Kč
2023: Náklady 29 209,2 Kč, Výnosy 29 325,7 Kč
2024: Náklady 29 809,6 Kč, Výnosy 29 926,0 Kč
(v tisících a po schválení zřizovatelem)

11. Žádosti o informace

12. Příjem žádostí a dalších
podání

Informace v souladu s § 5 odst. 3. zákona č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších
předpisů škola poskytuje:
a. zveřejněním na internetových stránkách školy
b. žadateli na základě žádosti
Žádost o poskytnutí informací lze podat ústně nebo písemně.
Žádost podanou písemně může žadatel doručit poštou, nebo
osobně do kanceláře školy, nebo prostřednictvím datové
schránky.

13. Opravné prostředky

14. Formuláře

15. Popisy postupů – návody
pro řešení životních situací
16. Předpisy
16.1. Nejdůležitější používané
předpisy

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace
podle zákona č.106/1999 Sb.
a. místo podání: ZUŠ Nad Alejí, Praha 6, Nad Alejí 28
b. lhůta pro podání odvolání je do 15 dnů ode dne
doručení rozhodnutí
c. způsob odvolání: písemně
d. způsob doručení odvolání: osobně, poštou,
prostřednictvím datové schránky.
Na rozhodnutí statutárního orgánu se nevztahuje správní
řízení.
Formuláře žádostí jsou dostupné v kanceláři školy, nebo na
internetových stránkách školy
a. Formulář žádosti o poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 pro fyzické osoby
b. Formulář žádosti o poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 pro právnické osoby
Popisy a postupy jsou uvedeny na stránkách
Portálu veřejné správy ČR

Přehled nejdůležitějších používaných právních předpisů
naleznete na následující stránce Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy

16.2.Vydané právní předpisy

Povinný subjekt nevydává právní předpisy v rámci své
působnosti.
17. Úhrady za poskytování informací
17.1. Sazebník úhrad za
Sazebník úhrad je k dispozici v kanceláři školy, nebo na
poskytování informací
internetových stránkách školy
17.2. Usnesení nadřízeného
Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona
orgánu o výši úhrad za
o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla
poskytnutí informací
ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána.
18. Výroční zpráva podle
Výroční zpráva podle platných zákonů je umístěna na
zákona č.106/1999 Sb.
internetových stránkách školy
19. Osnova popisu úkonů orgánu veřejné moci
Osnovu a popisy úkonů orgánů veřejné moci dle § 2 vyhlášky č. 515/2020 Sb. o struktuře
informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných
v rámci agendy naleznete na Portálu veřejné správy

V Praze, 21. ledna 2022

Mgr. Jiří Hruška
ředitel školy

