
  

 ZÁKLADNÍ  ŠKOLA VRATIMOV 

    Masarykovo náměstí 192 
 

Základní údaje o škole 

Označení a 

uvozovací text 

položky 

Obsah položky 

1. Název Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí 192 

2. Důvod a způsob 

založení 

ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí 192 je úplnou základní školou, 

příspěvkovou organizací, od roku 1995 právním subjektem. 

Jedná se o plně organizovanou školu s kapacitou 339 žáků. Kromě 

vratimovských dětí školu navštěvují také žáci z okolních obcí, 

především z obce Řepiště. Škola poskytuje všeobecné základní 

vzdělání žákům od 1. do 9. ročníku.  

Další informace o škole: Naše škola – zsmasaryk.cz 

Zřizovatel:  

Název: Město Vratimov 

Adresa: Frýdecká 853, 739 32 Vratimov 

Kontakt: tel: 595705911, fax: 595705910 

Web: www.vratimov.cz 

e-mail: meu@vratimov.cz 

Nadřízený orgán:  

V souladu s § 183 odst. 3 školského zákona plní úkoly nadřízeného 

správního orgánu ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných 

státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí krajský úřad. 

Název: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

Adresa: 28. října 117, 702 18 Ostrava 

Kontakt: tel.: 595 622 222, fax: 595 622 126 

Elektronická podatelna: posta@msk.cz 

Web: www.msk.cz 

3. Organizační 

struktura 

Náš tým – zsmasaryk.cz 

4. Kontaktní spojení Telefon: 596 732 158 

https://www.zsmasaryk.cz/index.php/about-us/
http://www.vratimov.cz/
mailto:meu@vratimov.cz
mailto:posta@msk.cz
http://www.msk.cz/
https://www.zsmasaryk.cz/index.php/our-team/
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Fax: 596 733 969 

E – mail: sekretariat@zsmasaryk.cz 

Kontakty – zsmasaryk.cz 

4.1 Kontaktní 

poštovní adresa 

Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí 192 

Masarykovo náměstí 192/37 

739 32 Vratimov 

Kontakty – zsmasaryk.cz 

4.2 Adresa úřadovny 

pro osobní návštěvu 

Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí 192 

Masarykovo náměstí 192/37 

739 32 Vratimov 

4.3 Úřední hodiny Pondělí: 8:00 hod. – 15:00 hod. 

Úterý: 8:00 hod. – 14:00 hod. 

Středa: 8:00 hod. – 15:00 hod. 

Čtvrtek: 8:00 hod. – 14:00 hod. 

Pátek: 8:00 hod. – 12:00 hod. 

4.4 Telefonní čísla Sekretariát školy: 596 732 158 

Ředitelka školy: +420 722 929 160 

Zástupkyně ředitelky školy: 596 732 158 

Školní družina: +420 722 928 947 

Sborovna 1: +420 722 923 165 

Sborovna 2: +420 722 928 986 

4.5 Adresa 

internetových 

stránek 

www.zsmasaryk.cz 

4.6 Adresa podatelny Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí 192 

Masarykovo náměstí 192/37 

739 32 Vratimov  

4.7 Elektronická 

adresa podatelny 
sekretariat@zsmasaryk.cz 

mailto:sekretariat@zsmasaryk.cz
https://www.zsmasaryk.cz/index.php/contact-us/
https://www.zsmasaryk.cz/index.php/contact-us/
mailto:sekretariat@zsmasaryk.cz
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4.8 Datová schránka z94v6ef 

5. Případné platby 

lze poukázat 

 

Číslo účtu školy: 

1684279309/0800 

Číslo účtu školy pro platby od zákonných zástupců: 

123–168427309/0800 

6. IČO 61963691 

7. Plátce daně z 

přidané hodnoty 

Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí 192 není plátcem daně 

z přidané hodnoty.  

8. Dokumenty  

8.1 Seznamy 

hlavních dokumentů 

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030 (Strategie vzdělávací 

politiky ČR do roku 2030+, MŠMT ČR (msmt.cz)) 

Strategický plán rozvoje školy 

Plán školní preventivní strategie 

Strategie a prevence řešení školní neúspěšnosti 

Krizový plán 

Program proti šikaně 
 

8.2 Rozpočet Rozpočet školy, jeho návrhy a střednědobé výhledy jsou zveřejněny na 

internetových stránkách školy. Odkaz:  

Dokumenty školy – zsmasaryk.cz 

9. Žádosti o 

informace 

Základní informace o možnosti poskytování informací jsou uvedeny 

v dokumentu „Směrnice k poskytování informací“. Odkaz:  

Dokumenty školy – zsmasaryk.cz 

10. Příjem podání a 

podnětů 

Podání lze učinit všemi způsoby, které předpokládá správní řád či jiné 

předpisy vztahující se k příslušnému typu podání. Zejména je lze 

učinit v listinné podobě, elektronicky podepsané uznávaným 

elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky.  

Kontakty pro příjem podání a podnětů jsou následující: 

Telefon: 596 732 158 (sekretariát školy) 

Fax: 596 733 969 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030
https://www.zsmasaryk.cz/index.php/dokumenty-skoly-2/
https://www.zsmasaryk.cz/index.php/dokumenty-skoly-2/
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Elektronická adresa podatelny: sekretariat@zsmasaryk.cz 

ID datové schránky: z94v6ef 

Základní pravidla pro vyřizování stížností, oznámení, podnětů 

Veškeré informace o vyřizování stížností, oznámení a podnětů jsou 

uvedeny ve Směrnici pro vyřizování stížností. V této směrnici jsou 

uvedeny základní postupy pro vyřizování stížnosti, stejně jako 

potřebné dokumenty. Směrnice je k dispozici v ředitelně školy nebo na 

webových stránkách školy Dokumenty školy – zsmasaryk.cz. 

11. Předpisy  

11.1 Nejdůležitější 

používané předpisy 

Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel školy při výkonu 

své působnosti řídí: 

- zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  

- zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů  

- zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)  

- vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých dalších 

náležitostech plnění povinné školní docházky  

- vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,  

- vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku  

- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Všechny zákony a předpisy, kterými se ředitel školy při výkonu své 

působnosti řídí, jsou uloženy v ředitelně školy a jsou v pracovní době 

hospodářky školy k nahlédnutí. 

Zároveň jsou uvedeny na webových stránkách školy. Odkaz: 

Základní právní předpisy – zsmasaryk.cz 

11.2 Vydané právní 

předpisy 

Školní řád 

Klasifikační řád 

Směrnice k poskytování informací 

mailto:sekretariat@zsmasaryk.cz
https://www.zsmasaryk.cz/index.php/dokumenty-skoly-2/
https://www.zsmasaryk.cz/index.php/zakladni-pravni-predpisy/
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Směrnice k vyřizování stížností 

Odkaz: 

Dokumenty školy – zsmasaryk.cz 

12. Úhrady za 

poskytování 

informací 

 

12.1 Sazebník úhrad 

za poskytování 

informací 

Správní poplatky nejsou stanoveny. Podle zákona jsou povinné subjekty 

oprávněny žádat úhradu nákladů v souvislosti s vyhledáváním a 

poskytováním informací, jejichž výše nesmí přesáhnout náklady 

spojené pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a 

s odesláním informací žadateli. 

I. Náklady na pořízení kopií 

1. za pořízení jednostranné kopie formátu A4/1,50 Kč; 

2. za pořízení jednostranné kopie formátu A3/3,00 Kč; 

3. za pořízení oboustranné černobílé kopie formátu A4/3,00 

Kč 

4. za pořízení oboustranné barevné kopie formátu A4/10,00 

Kč  

  

II. Náklady na opatření technických nosičů dat 

1. za 1 ks CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel 6,- Kč; 

2. za 1 ks DVD (4,7 GB), pokud tuto formu vyžaduje žadatel 

8,- Kč 

3. v případě použití jiného technického nosiče dat se 

náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného 

technického nosiče dat. 

  

III. Náklady na odeslání informace žadateli 

1. náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu 

se hradí ve výši skutečných nákladů. 

  

IV. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací 

1. pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně 

rozsáhlým vyhledáváním informace činí náklady 

za každou celou 1 hodinu mimořádně rozsáhlého 

https://www.zsmasaryk.cz/index.php/dokumenty-skoly-2/
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vyhledávání 150,- Kč. 

  

V. Osvobození od úhrady nákladů 

1. úhrada nákladů na balné se nevyžaduje; 

2. pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně 

rozsáhlým vyhledáváním informace celkově kratším než 

1 hodinu, úhrada nákladů podle bodu IV čísl. 1) se 

nevyžaduje; 

3. pokud celkové náklady na poskytnutí informace po 

uplatnění osvobození podle čísl. 1) a 2) jednomu žadateli 

na základě jedné jeho žádosti nepřesáhnou částku 

100,- Kč, poskytuje se informace bezplatně. 

  

V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, je tato 

skutečnost písemně oznámena spolu s výší úhrady žadateli před 

poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě, 

jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným 

subjektem vyčíslena. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše 

požadované úhrady, úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. 

 

12.2 Rozhodnutí 

nadřízeného orgánu 

o výši úhrad za 

poskytnutí informací 

Rozhodnutí nebylo dosud vydáno.  

13. Licenční smlouvy  

13.1 Vzory licenčních 

smluv 
Nejsou využívány. 

13.2 Výhradní 

licence 
Nejsou využívány.  

14. Výroční zpráva 

podle zákona o 

svobodném přístupu 

k informacím 

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle 

zákona o svobodném přístupu k informacím je uvedena na webových 

stránkách školy. Odkaz:  

Dokumenty školy – zsmasaryk.cz 

 

https://www.zsmasaryk.cz/index.php/dokumenty-skoly-2/

