
Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice 

 

Informace povinně zveřejňované podle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 
 
Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice zveřejňuje v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a vyhláškou č. 442/2006 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném 

subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění, následující informace: 

 

 

1. Název Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice 

2. Důvod a způsob 

založení 

zřizovatel školy: 

Statutární město České Budějovice, se sídlem nám. Přemysla Otakara II 

č. 1 a 2, 370 92 

 

důvod založení: 

Příspěvková organizace je zařazena v rejstříku škol a je zřízena za 

účelem  poskytování základního vzdělání, zajištění stravování žáků a 

pracovníků školství, zajištění provozu školní družiny v souladu se 

zákonem 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy k tomuto zákonu ve 

znění pozdějších předpisů. 

3. Organizační struktura a schéma školy viz obrázek 
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4. Kontaktní spojení 

4.1 Kontaktní 

poštovní adresa Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice, 370 04 

4.2 Adresa úřadovny 

pro osobní 

návštěvu Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice, 370 04 

4.3 Úřední hodiny 

Pracovní dny: 

7.00 – 15. 30 

4.4 Telefonní čísla základní škola: 387 422 506 

ředitelna: 387 319 243 

kancelář školní jídelny: 387 318 657 

školní družina: 702 018 194; 725 963 472  

4.5 Adresa internetové 

stránky www.zsnerudova.cz  

4.6 Adresa e-

podatelny ID datové schránky: m7amfqd 

5. Případné platby lze 

poukázat 2599259359/0800 

6. IČ 62537784 

7. DIČ – 

8. Dokumenty 

8.1 Seznamy hlavních 

dokumentů 

Seznamy dokumentů jsou k dispozici na webových stránkách školy a v 

ředitelně školy. 

Hlavní dokumenty: 

Školní řád 

Vnitřní řád školní družiny 

Vnitřní řád školní jídelny 

Školní vzdělávací program 

Výroční zpráva o činnosti školy 

8.2 Rozpočet K dispozici na webových stránkách školy a v kanceláři školy 

9. Žádosti o informace Podmínky a způsob poskytování informací stanoví zákon č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Pravidla pro poskytování informací upravuje směrnice ředitele školy. 

(k dispozici na webových stránkách a v ředitelně školy) 

9.1 Příjem stížností Stížnosti přijímají: 

- ředitel školy 

- tito vedoucí zaměstnanci: (zástupci ředitele, vedoucí 

vychovatelka ŠD, vedoucí školní jídelny) 

- majetková referentka školy 

 

 

Stížnosti jsou přijímány v písemné nebo ústní podobě. O ústně podané 

stížnosti musí příjemce ve spolupráci se stěžovatelem sepsat zápis.  

 

Pokud stěžovatel neuvede místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu 

file://///server1/users$/Kantori/sromzd/Documents/fleška/www.zsnerudova.cz


Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice 

 

pro doručování, je stížnost kvalifikována jako anonymní. Jestliže byla 

zaslána elektronickou poštou, nikoliv však prostřednictvím zaručeného 

elektronického podpisu, vyzve příjemce v takovém případě stěžovatele, 

aby tento údaj v přiměřené lhůtě doplnil, neučiní-li tak, nemůže 

stěžovateli zaslat vyrozumění o vyřízení stížnosti. 

 

Pokud příjemce ústní stížnost nevyřídí ihned, stěžovatele vyslechne a 

sepíše o ní písemný zápis (viz výše). 

Z obsahu stížnosti musí být zřejmé, čeho se stěžovatel domáhá a nelze-li 

toto zjistit, stížnost se bez dalšího odkládá. 

Anonymní stížnost příjemce posoudí s přihlédnutím k obsahu a řeší jako 

ostatní stížnosti.  

Lhůta k vyřízení stížnosti je třicetidenní. V této lhůtě musí obdržet 

stěžovatel odpověď v písemné nebo elektronické podobě. 

10. Formuláře K dispozici v kanceláři školy nebo v elektronické podobě na 

www.zsnerudova.cz 

11. Opravné 

prostředky 

Odvolání proti rozhodnutí ředitele se podává ve lhůtě 15 dnů od jeho 

oznámení. Lhůta pro odvolání počíná běžet ode dne následujícího po 

oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž 

činnost vykonává Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice 

a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihočeského kraje. 

12. Návody pro řešení 

životních situací Návody na řešení životních situací na Portálu veřejné správy ČR 

13. Nejdůležitější 

používané předpisy 

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

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v 

rozpočtových  

a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých 

náležitostech plnění povinné školní docházky organizaci, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku 

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách 

a školských poradenských zařízeních 

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných 

Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému 

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/
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Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání 

 

14. Úhrady za 

poskytování informací 

Dle sazebníku úhrad, který je k dispozici na webových stránkách školy a 

v kanceláři školy. 

 

  

14.1 Usnesení 

nadřízeného orgánu o 

výši úhrad za 

poskytnutí informací není 

15. Licenční smlouvy - 

15. Výroční zpráva K dispozici na webových stránkách školy a v ředitelně školy. 

 

 

 

 

  

 


