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INFORMACE ZVEŘEJNĚNÁ NA ZÁKLADĚ USTANOVENÍ 
ZÁKONA č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM 

PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 
 

A. Základní informace 

název školy:  Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace 
adresa školy:  Jičínská 528, 742 58 Příbor 
právní forma:  příspěvková organizace 
telefon:   556 722 370 ; 556 455 160 ; 605 207 634 
e-mail:   kancelar@gypri.cz 
web:   www.gypri.cz 
IČ:   00601641 
IZO :   000601641 
ID datové schránky: gyufd5z 

zřizovatel školy:  Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava 

statutární orgán:  Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy 
(jmenován do funkce ředitele školy ke dni 1. srpna 2012) 

zástupce statutárního orgánu:  RNDr. Jarmila Heraltová, zástupce ředitele školy 

V roce 1991 se škola stala samostatným právním subjektem, příspěvkovou organizací. Dne 2. července 1996 byla škola zařazena 
do sítě škol a školských zařízení. Od 1. července 2001 se zřizovatelem školy stal Moravskoslezský kraj. S účinností od 30. ledna 
2006 byla škola zapsána do školského rejstříku. 

Hlavním účelem školy je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů. Předmět činnosti je vymezen 
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

B. Vymezení pravomocí a působnosti ředitele školy 

§164 zákona č. 561/2004 Sb. 

1. Ředitel školy a školského zařízení 
a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak; 
b) odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a 

vzdělávacími programy uvedenými v §3; 
c) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb; 
d) vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření; 
e) vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto 

zákona zřizuje; 
f) zajišťuje, aby osoby uvedené v §21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo 

studenta; 
g) zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem; 
h) odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení. 

(2) Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty 
a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. 
Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy. 
  

http://www.gymun.cz/informace-o-skole/povinne-informace/17-zakladni-informace
mailto:mgp@gypri.cz
http://www.gypri.cz/
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§165 zákona č. 561/2004 Sb. 

1. Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, dále 
a) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení; 
b) odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle §160 až 163 v souladu s účelem, na 

který byly přiděleny. 

2. Ředitel školy a školského zařízení rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech: 
a) zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle §18 a zamítnutí žádosti o přeřazení žáka nebo 

studenta do vyššího ročníku podle §17 odst. 3; 
b) přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle §34 a ukončení předškolního vzdělávání podle §35, zařazení dítěte do 

přípravného stupně základní školy speciální podle §48a, zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy podle §47; 
c) zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle §37; 
d) převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle §39 odst. 2; 
e) přijetí k základnímu vzdělávání podle §46, přestupu žáka podle §49 odst. 1, převedení žáka do jiného vzdělávacího 

programu podle §49 odst. 2 a zamítnutí žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání podle §55 odst. 2; 
f) přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle §59 a následujících, vyšší odborné škole podle §93 a následujících a v 

konzervatoři podle §88; 
g) zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání, přerušení vzdělávání a opakování ročníku podle §66 a 97; 
h) zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle §55 odst. 1; 
i) podmíněném vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle §31 odst. 2 a 4; 
j) zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle §70 a 100; 
k) povolení a ukončení individuálního vzdělávání žáka podle §41 a ukončení individuálního vzdělávání dítěte podle §34b. 

Proti rozhodnutí ředitele školy je možno se odvolat v případech, kdy ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, 
obec nebo svazek obcí, rozhoduje na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon) o právech a povinnostech v oblasti státní správy. Odvolání je možno podat do 15 dnů ode dne 
doručení daného rozhodnutí ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, a to prostřednictvím Masarykova gymnázia, Příbor, 
příspěvkové organizace. 

 

C. Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů 

V případě ústního podání stížností, oznámení či podnětů reagují administrativní zaměstnanci nebo vedení školy ústní formou, 
v případě písemné formy podání je odpověď rovněž zpracována písemně. Stížností a závažnější podněty jsou vždy projednány 
vedením školy. Není-li možno reagovat bezprostředně, je podání vyřízeno maximálně ve lhůtě 30 dnů. 

 

D. Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace 

V případě ústního podání žádostí o poskytnutí informace reagují administrativní zaměstnanci nebo vedení školy ústní formou, 
v případě písemné formy podání je odpověď rovněž zpracována písemně. Není-li možno reagovat bezprostředně, je žádost o 
poskytnutí informace vyřízena maximálně ve lhůtě 15 dnů.   

 

E. Sazebník úhrad za poskytování informací 

Sazebník úhrad za poskytování informací je zveřejněn na webových stránkách školy a rovněž na místě veřejně přístupném 
v budově školy (místnost před sborovnou). 

 

F. Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok o činnosti v oblasti poskytování informací 

Výroční zpráva o poskytování informací je zveřejněna na webových stránkách školy a rovněž na místě veřejně přístupném 
v budově školy (místnost před sborovnou). 
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G. Výroční zpráva o činnosti školy za předcházející školní rok 

Výroční zpráva o činnosti školy za přecházející školní rok je zveřejněna na webových stránkách školy a rovněž na místě veřejně 
přístupném v budově školy (místnost před sborovnou). 

 

H. Přehled nejdůležitějších právních norem, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí 

- zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

- zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím, ve znění pozdějších předpisů 

- zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 

- vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 

- vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraniční školou, ve znění 
pozdějších předpisů 

- vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů 

- vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve 
znění pozdějších předpisů 

- vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů 

- vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění 
pozdějších předpisů 

- vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů 

- vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění 
pozdějších předpisů 

- vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších 
předpisů 

- vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému 
pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů 

- vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z 
dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění 
pozdějších předpisů 

- vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání 
dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů 

- vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění 
pozdějších předpisů 

- nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé 
pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů 

 

V Příboře dne 1. září 2019 

 

         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                      Mgr. Pavel Kerekeš 
          ředitel školy 


