
Zveřejňované informace dle § 5) odst. 1) zákona 106/1999 S b. o svobodném p řístupu k 

informacím:  

o Střední odborná škola a Střední odborné učiliště spojů Tábor bylo založeno jako 

příspěvková organizace Jihočeského kraje rozhodnutím hejtmana RNDr. Jana Zahradníka dne 

11.9.2001. Usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 257/2005/ZK byl název školy změněn 

na Střední škola spojů a informatiky Tábor s platností od 1.1.2006. 

o informace dle zákona 106/1999 poskytuje ředitel školy Ing. Petr Draxler na základě 

písemné žádosti dle § 13 uvedeného zákona. Je-li žádost nesrozumitelná nebo je formulována 

příliš obecně, bude žadatel vyzván ve lhůtě do sedmi dnů k jejímu upřesnění. Informace se 

poskytne do 15 dnů od přijetí podání nebo upřesnění písemně nebo nahlédnutím do spisu s 

možností pořídit kopii. O poskytnutí informace se pořídí záznam. 

o v případě, že se požadované informace nevztahuje k činnosti školy, žádost se odloží a 

takto odůvodněná skutečnost se sdělí do tří dnů žadateli. 

o neposkytují se informace chráněné zákonem 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných 

skutečností, zákonem 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů, informace o majetkových 

poměrech zaměstnanců a studentů a o probíhajících trestních řízeních (viz §§ 7-12 zákona 

106/1999 Sb.) 

o stížnosti, podněty a oznámení se podávají písemně řediteli školy. Jejich vyřizování se řídí 

vyhláškou 150/1958 Sb. a výsledek šetření se sděluje písemně ve lhůtě 30 dnů od přijetí 

podnětu. 

o ředitel školy rozhoduje o přijetí ke studiu na základě přijímacího řízení. Proti rozhodnutí se 

lze odvolat ve lhůtě osmi dnů k odboru školství Krajského úřadu v Českých Budějovicích 

prostřednictvím ředitelství školy. 

o ředitel školy rozhoduje o přerušení studia, změně studijního oboru, opakování ročníku, 

podmíněném vyloučení nebo vyloučení ze studia nebo z domova mládeže ve správním řízení dle 

zákona 500/2004. Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne převzetí k odboru školství 

Krajského úřadu v Českých Budějovicích prostřednictvím ředitelství školy.  

o odvolání proti rozhodnutí ředitele ve výše uvedených případech se píše volnou formou a 

nevyžaduje zvláštní formuláře. 

o Střední škola spojů a informatiky se při své činnosti řídí platnými právními předpisy, 

zejména: 

zákon 561/2004 - Školský zákon 

zákon 500/2004 - Správní řád 

zákon 563/2004 o pedagogických pracovnících 

zákon 106/1999 o poskytování informací 



vyhláška MŠMT 442/1991 o ukončování studia  

vyhláška MŠMT 13/2005 o středním vzdělávání 

o výroční zpráva o činnosti školy a výroční zpráva o hospodaření školy je k dispozici u 

ředitele školy 

o žadatel je povinen uhradit náklady spojené s vyhledáváním a kopírováním informace a 

náklady na poštovné, pokud je požadováno zaslání informace poštou. Náklady na kopírování 

činí Kč 1,40 za stranu A4, Kč 2,80 za stranu A3. Poštovné dle platných tarifů  

 

 

V Táboře dne 4.1.2006; Ing. Petr Draxler, ředitel školy  

 


