
Povinně zveřejňované informace 
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 
 
Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup podle 
vyhlášky č. 275/2021 Sb., s účinností dnem 1. srpna 2021. 
 

1. Název 

Základní škola a mateřská škola Bohdalice, okres Vyškov, příspěvková organizace 

2. Důvod a způsob založení 

Zřizovací listina  

3. Organizační struktura 

Organizační struktura  

4. Kontaktní spojení 

4.1. Kontaktní poštovní adresa 

Základní škola a mateřská škola Bohdalice, okres Vyškov, příspěvková organizace 

Bohdalice 1, 683 41, Bohdalice-Pavlovice 

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěva 

Základní škola a mateřská škola Bohdalice, okres Vyškov, příspěvková organizace 

Bohdalice 1, 683 41, Bohdalice-Pavlovice 

4.3. Úřední hodiny 

Pracovní dny 7:20 – 14:15 

4.4. Telefonní čísla 

telefon ZŠ + 420 517 358 276, + 420 602 303 106 

telefon MŠ +420 517 358 251, + 420 602 235 142 

školní jídelna + 420 602 303 116 

4.5. Adresa internetových stránek 

www.zsamsbohdalice.cz 

4.6. Adresa podatelny 

Základní škola a mateřská škola Bohdalice, okres Vyškov, příspěvková organizace 

Bohdalice 1, 683 41, Bohdalice-Pavlovice 

4.7. Elektronická adresa podatelny 

info@zsamsbohdalice.cz 

4.8. Datová schránka 

ciumbmr 

5. Případné platby lze poukázat 

86-4140430297/0100 

Jsou umožněny platby v hotovosti v úředních hodinách v kanceláři školy. 

6. IČO 

46 271 139 

7. Plátce daně z přidané hodnoty 

Organizace není plátcem DPH. 

8. Dokumenty 

8.1 Seznam hlavních dokumentů 

Hlavní dokumenty  

8.2 Rozpočet 

Aktuální rozpočet a rozpočty z let minulých jsou k dispozici na vyžádání v ředitelně školy a jsou k dispozici na 

adrese: https://www.zsamsbohdalice.cz/zs/uredni-deska/ 

 

https://drive.google.com/drive/folders/10ThSBu4AE4MX2rOB0Hxg30U5wdQ70Sr0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10ThSBu4AE4MX2rOB0Hxg30U5wdQ70Sr0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10ThSBu4AE4MX2rOB0Hxg30U5wdQ70Sr0?usp=sharing
https://www.zsamsbohdalice.cz/zs/uredni-deska/


9. Žádost o informace 

Žádosti se podávají: 

- osobně či písemně v podatelně organizace 

- poštou 

- datovou schránkou 

- elektronickým podáním na info@zsamsbohdalice.cz  

 

10. Příjem podání a podnětů 

Stížnosti a podněty se podávají podle charakteru životních situací postupy uvedenými na portálu občana 

https://portal.gov.cz  

- osobně či písemně v podatelně organizace 

- poštou 

- datovou schránkou 

- elektronickým podáním na info@zsamsbohdalice.cz  

 

11. Předpisy 

11.1 Nejdůležitější používané předpisy 

Přehled zde 

11.2 Vydané právní předpisy 

Organizační řád školy 

Školní řád základní školy 

Vnitřní řád školní družiny 

Směrnice k poskytování informací 

Spisový řád 

Provozní řád      

12. Úhrada za poskytování informací 

12.2 Sazebník úhrad za poskytování informací 

Je uveden ve směrnici o poskytování informací  

13.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací 

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady. O 

stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu 

týkajících se těchto stížností. 

13. Licenční smlouvy 

13.1. Vzory licenčních smluv 

Nebyly zpracovány. 

13.2. Výhradní licence 

Organizaci nebyly poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu informací   

Výroční zprávy jsou k dispozici na adrese: https://www.zsamsbohdalice.cz/dulezite-dokumenty/   

Je součástí výroční zprávy školy, nevzniknou-li v období od jejího zveřejnění do konce kalendářního roku 

nová podání. 

Vzor žádosti o poskytnutí informací a odvolání proti zamítnutí žádosti zde.  

mailto:info@zsamsbohdalice.cz
https://portal.gov.cz/
mailto:info@zsamsbohdalice.cz
https://drive.google.com/drive/folders/10ThSBu4AE4MX2rOB0Hxg30U5wdQ70Sr0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10ThSBu4AE4MX2rOB0Hxg30U5wdQ70Sr0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10ThSBu4AE4MX2rOB0Hxg30U5wdQ70Sr0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10ThSBu4AE4MX2rOB0Hxg30U5wdQ70Sr0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10ThSBu4AE4MX2rOB0Hxg30U5wdQ70Sr0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10ThSBu4AE4MX2rOB0Hxg30U5wdQ70Sr0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10ThSBu4AE4MX2rOB0Hxg30U5wdQ70Sr0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10ThSBu4AE4MX2rOB0Hxg30U5wdQ70Sr0?usp=sharing
https://www.zsamsbohdalice.cz/dulezite-dokumenty/
https://drive.google.com/drive/folders/10ThSBu4AE4MX2rOB0Hxg30U5wdQ70Sr0?usp=sharing

