
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 Andělská Hora, okres Bruntál 

2. Důvod a způsob založení 
Zřizovatel školy: Město Andělská Hora, Andělská Hora 197, 793 32 

Organizace byla zřízena za účelem  poskytování předškolního,  základního a zájmového 
vzdělávání a zabezpečování školního a závodního stravování souladu se zákonem 561/2004 
Sb. a prováděcími předpisy k tomuto zákonu. 

3. Organizační struktura 
Statutárním orgánem je ředitel školy Ing. Radek Peňáz (v případě nepřítomnosti zastupuje v 
plném rozsahu zástupce ředitele) 

Složky organizace: 

 základní škola 
 mateřská škola (pracoviště ve Světlé Hoře) 
 školní družina 
 školní jídelna 

4. Kontaktní spojení 
Kontaktní poštovní adresa 
Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál 

Andělská Hora 215 
793 32 Andělská Hora 

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu 
 základní škola, školní družina, školní klub a školní jídelna: 

Andělská Hora 215 
793 32 Andělská Hora 

 mateřská škola 
Světlá Hora 416 
793 31 Světlá Hora 
 
Úřední hodiny 
Pracovní dny 7.00 – 14.00, případně dle domluvy. 

V době hlavních prázdnin po telefonické nebo e-mailové domluvě. 

Telefonní čísla, e-mailové adresy 
 základní škola 

tel.: 554 737 031 (klapka 12) – ředitelna 



tel.: 554 737 031 (klapka 11) – kancelář školy 

tel.: 515 339 024 (klapka 16) – školní družina 

e-mail: zsandel@gmail.com  
 mateřská škola 

tel.: 728 528 097 

e-mail: mssvetlahora@gmail.com  
 školní jídelna 

tel.: 515 339 024 (klapka 17), 604 275 474 

e-mail: sj.a.hora@gmail.com  
 
Adresa internetové stránky 
https://www.zsandel.net  
Adresa e-podatelny 
e-mail: zsandel@gmail.com  
ID datové schránky: x5cqgfg  
 
5. Účet organizace 
číslo účtu/kód banky: 27-1851260227/0100 

6. Identifikační čísla 
IČO: 70645558 

DIČ: CZ70645558 – nejsme plátci DPH. 

7. Dokumenty 
 Školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Andělská Hora-škola žákům otevřená, 1. 9. 2016 
 Školní vzdělávací program MŠ ve Světlé Hoře 
 Školní řád základní školy 
 Školní řád mateřské školy 
 Vnitřní řád školní družiny 
 Vnitřní řád školní jídelny 

 
8. Žádosti o informace 
Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím: 

 Osobně v kanceláři ředitele školy 
 Telefonicky na 554 737 031 
o Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace 

poskytnuta a nebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, 
je třeba podat žádost písemně a doručit: 

o elektronicky 
 datovou schránkou  x5cqgfg  
 e-mailem na adresu zsandel@gmail.com   

o poštou 

mailto:zsandel@gmail.com
mailto:mssvetlahora@gmail.com
mailto:sj.a.hora@gmail.com
https://www.zsandel.net/
mailto:zsandel@gmail.com
mailto:zsandel@gmail.com


  na adresu Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres 
Bruntál, Andělská Hora 215, 793 32 

 Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li 
žádost tyto údaje, žádost se odloží. 

 9. Příjem žádostí a dalších podání 

 Osobně v kanceláři ředitele školy 
 Telefonicky na 554 737 031 
o Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace 

poskytnuta a nebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, 
je třeba podat žádost písemně a doručit: 

o elektronicky 
 datovou schránkou  x5cqgfg  
 e-mailem na adresu zsandel@gmail.com   

o poštou 
  na adresu Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres 

Bruntál, Andělská Hora 215, 793 32 

10. Opravné prostředky 
 
Opravné prostředky lze podávat písemně: 

 Osobním podáním  
o v kanceláři školy, Andělská Hora 215 

 Poštou 
o  na adresu Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál, 

Andělská Hora 215, 793 32 
 Datovou schránkou: x5cqgfg 
 Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným školním zařízením se podávají 

ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních 
rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví 
postup odvolatele při podání odvolání. Většinou lze opravný prostředek podat 
do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním 
předpisem stanoveno jinak. 

11. Formuláře 
 Nejsou 

12. Popisy postupů, návodů pro řešení životních situací 

        Návody pro řešení běžných životních situací včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde: 

 Stránky Ministerstva školství:  www.msmt.cz 
 Stránky Ministerstva vnitra: www.mvcr.cz 
 konkrétně životní situace zde Portál veřejné správy:http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/ 
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13. Nejdůležitější používané předpisy 
 

 Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) 

 Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 
 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících Zákonů 
 Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy 
 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 
 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné 

školní docházky 
 Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 
 Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání 
 Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku 
 Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování 
 Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 
 Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních 
 
14. Vydané právní předpisy 
Žádné právní předpisy nebyly vydány 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací 
Není 
16. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací 
Není 

17. Licenční smlouvy 
Nejsou 

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

 


