Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC
Rychnovská 350, Praha 9 – Letňany, 199 00, IČ 60 44 60 05

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE
Název organizace: Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC
Kontaktní spojení:










Adresa: Rychnovská 350, Praha 9 - Letňany, 199 00 Tel.: 228 808 810 – kancelář (hospodářka
školy)
e-mail: info@zsfajtla.cz
webové stránky: www.zsfajtla.cz
IČ: 60446005
DIČ: CZ60446005
bankovní spojení: účet školy: vedený u České spořitelny a. s.,.číslo účtu: 2000938399/0800
Nejsme plátci DPH.
IZO: 102301786
REDIZO: 600040623
Typ školy: úplná základní škola se školní družinou.

Důvod a způsob založení:




Základní škola s právní subjektivitou byla zřízena ke dni 1. 1. 1994 na základě usnesení č.
195/9/94 Rady MZ městské části Praha – Letňany ze dne 23. 5. 1994.
Rozhodnutím MŠMT byla s účinností od 1. 6. 2002 škola zapsána s názvem: Základní škola
generála Františka Fajtla DFC, Praha 9 – Letňany, Rychnovská 350.
Platné úplné znění Zřizovací listiny je vydané Radou MČ Praha 18, ve znění usnesení
Zastupitelstva MČ Praha 18 č. 51/Z4/12 ze dne 28. 11. 2012. Změnou zřizovací listiny byl
změněn název organizace na: Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC.

Typ hospodaření:


Příspěvková organizace.

Zařazení do rejstříku škol:


Škola je zařazena do rejstříku škol MŠMT. Zřizovatelem školy je Městská část Praha 18.

Organizační struktura:


IZO 108001415 Mateřská škola Rychnovská 139




IZO 102301786 Základní škola Rychnovská 350
IZO 112800297 Školní družina Rychnovská 350

Údaje o jmenování statutárního zástupce do funkce:



Ředitelka školy: Mgr. Eva Duchková
Jmenována Radou MČ Praha 18 na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a Mateřské
školy generála Františka Fajtla DFC na základě usnesení č. 002/02/16 ze dne 13. 1. 2016 na
dobu neurčitou s účinností od 1. 2. 2016.

Místo a způsob, jakým lze získat informace:


Informace lze získat:
 osobně u vedení školy
 telefonickým dotazem
 podáním žádosti prostřednictvím e-mailové adresy (e-mailové adresy web
školy v záložce Kontakt)

Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí:


Vyřizování stížností, oznámení a podnětů je upraveno zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů. Stížnost, žádost nebo jiný podnět lze podat u hospodářky školy
v pracovní době.

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu:


Opravný prostředek proti rozhodnutí ředitele školy lze podat písemně ve stanovené lhůtě na
Odbor školství, kultury a tělovýchovy Úřadu Městské části Praha 18. Pravidla upravuje zákon
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Návody na řešení životních situací:


Návody na řešení životních situací je možno najít na: http://www.letnany.cz/socialni-veci/ds2128/p1=32641

Formuláře:


Používané formuláře školy jsou na webu školy www.zsfajtla.cz v záložce Dokumenty.

Výroční zprávy:


Výroční zprávy o činnosti školy jsou vyvěšovány na webu školy www.zsfajtla.cz v záložce
Dokumenty

.
Přehled nejdůležitějších právních předpisů:



Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů












Zákon č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Vyhláška č. 645/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby a archivnictví, 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. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních
zpráv, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Sazebník úhrad za poskytování informací


V souvislosti s poskytováním informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, vydává Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC
sazebník úhrad nákladů spojených s vyhledáním a poskytnutím požadované informace.
o Úhrada za poskytnutí informace či vyhotovení stejnopisu resp. opisu je stanovena
finančním vyjádřením pracovního času a nákladů souvisejících s vyhledáním a
zpracováním informace. Minimální částka je stanovena na 100,- Kč za 1 hodinu.
o Při pořízení kopie textové informace se účtuje navíc 2,-Kč za 1 stránku formátu A4.
o Při písemném vyřizování žádosti o informace bude požadována navíc úhrada v ceně
poštovného podle platných tarifů.
o Při předávání informace na CD nebo DVD uhradí žadatel navíc aktuální cenu nosiče.

Rozpočet:
Rozpočet na rok 2017 Rozpočet na rok 2017 v tis. Kč
a) Prostředky od MÚ a z VHČ 2017
2017
Předpokládané
příjmy
Škola
25
Školné
1 210
Příspěvek zřizovatele
1 400
VHČ
75
Celkem
b) Prostředky MŠMT
Prostředky MŠMT
v tom:
 Mzdové prostředky
 Odvody
 ONIV + náhrady nemoc

Předpokládané
výdaje
25
1 210
1 400
55

2 710

2 690

22 465
16 180
5 832
453

Hospodářský
výsledek
0
0
0
20
20

c) Prostředky z MHMP
Prostředky z MHMP

V Praze dne 28. 8. 2017

Mgr. Eva Duchková
ředitelka školy
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