
Masarykova základní škola Lanžhot, okres Břeclav, 

příspěvková organizace 

Masarykova 730/22, Lanžhot 691 51 

Poskytování informací 
 

Podrobné informace o tom, jak žádat o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím. 

  

Žádosti o informace 

Masarykova základní škola Lanžhot byla zřízena na základě zákona č. 564/1990 Sb., o státní 

správě a samosprávě ve školství. Od 18. 9. 1997 má právní subjektivitu. Součástí školy jsou školní 

družina, školní klub a školní jídelna. Čestný název Masarykova základní škola Lanžhot byl 

obnoven ministrem školství roku 1990. 

Žadatelem o informaci může být každá fyzická i právnická osoba. Splňuje-li žádost o informaci 
všechny náležitosti, je srozumitelná a vztahuje se působnosti Masarykově základní škole Lanžhot, 
poskytne Masarykova základní škola Lanžhot žadateli odpověď do 15 dnů od přijetí podání nebo 
data upřesnění žádosti. 
 
Žádost o informaci na základě zákona č. 106/1999 Sb. můžete doručit: 

• osobně do kanceláře školy 
• poštou 
• e-mailem na adresu info@zslanzhot.cz 
• datovou schránkou – ID datové schránky je b8pub6 
 

Adresa pro doručování prostřednictvím pošty nebo osobně je: 

Masarykova základní škola Lanžhot, okres Břeclav, 

příspěvková organizace 

Masarykova 730/22  

Lanžhot 691 51 

Tel.: 519 336 207, 519 336 219 

 

Prosíme, uveďte své jméno, příjmení, elektronickou nebo poštovní adresu. Anonymní dotazy 
nejsou žádostí o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, a lze je v souladu s § 14 odst. 2 tohoto zákona odložit. 
 
 
Za poskytnuté informace bude požadována úhrada skutečných nákladů podle platného 
sazebníku. V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, je tato skutečnost 
písemně oznámena spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Poskytnutí 
informace je podmíněno zaplacením požadované částky. 
 
 
 
Lanžhot 1. 12. 2019                                            Mgr. Eva Klvaňová, ředitelka školy 
 



Masarykova základní škola Lanžhot, okres Břeclav, 

příspěvková organizace 

Masarykova 730/22, Lanžhot 691 51 

 

Vyřizování stížností, oznámení a podnětů  
 
Vyřizování stížností, oznámení a podnětů se řídí zejména § 175 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení:  
 
Kde podat stížnost 
Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li podána ústně stížnost, kterou nelze ihned vyřídit, 
sepíše o ní správní orgán písemný záznam.  
Stížnosti mohou být škole předány v písemné podobě poštou či osobně, nebo v ústní podobě, 
také v digitální podobě v kanceláři školy. 
Stížnosti se přijímají každý pracovní den v obvyklé pracovní době.  
 
Zaměstnanec pověřený příjmem stížností  
a) ředitelka školy  
b) statutární zástupce ředitelky školy (pro případ nepřítomnosti ředitele)  

 
Evidenční list stížnosti obsahuje  
a) datum podání  
b) jméno, příjmení a adresu stěžovatele  
c) označení organizace nebo osoby, proti níž stížnost směřuje  
d) předmět stížnosti  
e) kdy a komu byla stížnost předána k prošetření nebo vyřízení  
f) výsledek šetření (zda je stížnost vyřízena jako neoprávněná, oprávněná či oprávněná částečně)  
g) jaká byla přijata opatření k nápravě zjištěných nedostatků  
h) data podání zpráv o příjmu a vyřízení stížnosti  
i) výsledek následné kontroly, jak byla opatření k nápravě splněna  
  
Údaje o stížnostech jsou ochraňovány podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  
 
Stížnost se vyřizuje ve lhůtě 60 dnů ode dne podání. 

 
Stížnost, jejíž prošetření a vyřízení náleží do působnosti jiného orgánu nebo organizace, než je 
Masarykova základní škola Lanžhot, postoupí škola příslušným orgánům a organizacím k 
přímému vyřízení do 5 dnů ode dne přijetí a vyrozumí o tom stěžovatele. Pokud škola obdrží 
stížnost, jejíž prošetření je třeba jen zčásti v jejich pravomoci, potvrdí její příjem stěžovateli a 
sdělí mu, které body stížnosti prošetří. Současně jej bude informovat, komu postupuje další část 
stížnosti k prošetření a vyřízení. 
 
Kde podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy 
Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy se podává u ředitelky školy, jejíž činnost vykonává 

Masarykova základní škola Lanžhot, okres Břeclav, příspěvková organizace, Masarykova 730/22, 

Lanžhot 691 51, a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje. 

 

V Lanžhotě 1. 12. 2019                                                          Mgr. Eva Klvaňová, ředitelka školy 

 


