
Povinně zveřejňované informace 

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací 

zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

1. Název 

Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace 

2. Důvod a způsob založení 

Důvod založení: poskytování základního vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy. 

Zřizovatel školy: Obec Mysločovice, Mysločovice 21, 76301 

Zřizovací listina: Zřizovací listina vydaná Zastupitelstvem obce Mysločovice, kterou se 

dnem 1.1.2001 zřizuje příspěvková organizace Základní škola Mysločovice, okres Zlín 

3. Organizační struktura 

Informace jsou zveřejněny na stránce https://www.zsmysl.cs/kontakty/ 

Organizační schéma školy v samostatném dokumentu: Organizační_struktura.pdf 

4. Kontaktní údaje  

Poštovní adresa: Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace 

Mysločovice 150, 76301 

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Ředitelna školy na výše uvedené adrese 

Úřední hodiny: Termín návštěvy lze telefonicky dojednat s vedením školy  

Telefonní čísla: 

kancelář školy: +420 731 508 060 

školní družina: +420 734 156 331 

mateřská škola: +420 731 508 062 

školní jídelna: +420 731 508 

Adresa internetové stránky oficiální: www.zsmysl.cz 

Adresa e-podatelny: zsmysl@zsmysl.cz 

ID datové schránky: 2q9mdur 

5. Bankovní spojení 

Číslo účtu: 168615834/0300 

6. IČO 

IČ: 70871035 

https://www.zsmysl.cs/kontakty/
http://www.zs-osek.cz/cs/download/files/organizacni-schema-skoly.pdf
http://www.zsmysl.cz/
mailto:zsmysl@zsmysl.cz


7. DIČ 

Nejsme plátci DPH. 

8. Dokumenty 

Viz webové stránky: 

Dokumenty školy: http://www.zsmysl.cz/zs-dokumenty/ 

       http://www.zsmysl.cz/ms-dokumenty/ 

       http://www.zsmysl.cz/druzina-dokumenty/ 

Rozpočty: http://www.zsmysl.cz/zs-dokumenty/ 

9. Žádosti o informace 

Informace lze žádat v kanceláři školy v úředních hodinách. Podmínky a způsob poskytování 

stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů. 

10. Příjem žádostí a dalších podání 

Žádosti a další podání je možné doručit osobně do kanceláře školy v úřední hodiny, zaslat 

písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu zsmysl@zsmysl.cz nebo 

telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy +420 731 508 060. 

 

11. Přehled nejdůležitějších předpisů 

Zákon č. 561/2004 Sb. 

Zákon č. 563/2004 Sb. 

Zákon č. 500/2004 Sb. 

Zákon č. 250/2000 Sb. 

Zákon č. 106/1999 Sb. 

Zákon č. 101/2000 Sb 

Vyhláška č. 48/2005 Sb. 

Vyhláška č. 74/2005 Sb. 

12. Úhrady za poskytování informací 

Úhrada za odeslání informací na adresu uvedenou žadatelem: 

Výše úhrady se řídí platným sazebníkem České pošty. Náklady na balné jsou stanoveny ve 

výši 15,- Kč. 

Úhrada za pořízení kopií: 

za pořízení jedné strany černobílé kopie A4 – 2,- Kč 

za pořízení oboustranné černobílé kopie A4 – 3,- Kč 

za pořízení jednostranné barevné kopie A4 – 4,- Kč 

za pořízení oboustranné barevné kopie A4 – 8,- Kč 

Úhrada za pořízení technických nosičů dat 

CD 30,- Kč 

DVD 60- Kč 

http://www.zsmysl.cz/zs-dokumenty/
http://www.zsmysl.cz/ms-dokumenty/
http://www.zsmysl.cz/druzina-dokumenty
http://www.zs-osek.cz/cs/dokumenty-skoly/
mailto:zsmysl@zsmysl.cz
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-c-561-2004-sb-o-predskolnim-zakladnim-strednim-vyssim
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-c-563-2004-sb-o-pedagogickych-pracovnicich-a-o-zmene?highlightWords=563%2F2004
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=500~2F2004&rpp=15#seznam
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2000/zakon-c-250-2000-sb-3447
https://www.mkcr.cz/zakon-c106-1999-sb-o-svobodnem-pristupu-k-informacim-175.html
https://www.uoou.cz/files/101_cz.pdf
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/novela-vyhlasky-c-48-2005-sb-o-zakladnim-vzdelavani-a
http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-74-2005-sb-1


Úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledávání 

Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace, činí 

náklady za každou celou hodinu a každou další započatou hodinu mimořádného vyhledávání 

200,- Kč. 

Celková výše úhrady za poskytnutí informací je dána součtem všech jednotlivých nákladů. 

Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované částky v hotovosti na pokladně 

školy. 

13. Licenční smlouvy 

Vzory licenčních smluv: žádné nejsou. 

Výhradní licence: žádné nejsou 

 

14. Výroční zpráva 

Viz stránka dokumenty školy, odstavec "výroční zprávy": http://www.zsmysl.cz/zs-

dokumenty/, 
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