
Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky č. 515/2020 sb. O struktuře 
informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů 
vykonávaných v rámci agendy: 

 

1. Název:  

Mateřská škola Ptice                                                                                                                                                     
identifikátor právnické osoby: 691 008 086                                                                                                                                                               
právní forma: příspěvková organizace 

2. Důvod a způsob založení: 

Obec Ptice zřídila v souladu se zákonem 564/1990 Sb., příspěvkovou organizaci                           
Mateřská škola Ptice                                                                                                                                               
identifikátor právnické osoby: 691 008 086                                                                                                                                                               

právní forma: příspěvková organizace (od 14. 4. 2015 – den zápisu do školského rejstříku) 

Důvod založení: poskytování předškolního vzdělávání dle zákona 561/2004 Sb., a příslušných                                               
vyhlášek MŠMT vydaných ke znění tohoto zákona 

3. Organizační struktura: 

Zřizovatelem školy je Obec Ptice, Ptice 140, 252 18 Ptice                                                                       
Součásti příspěvkové organizace: mateřská škola a školní jídelna – výdejna 

4. Kontaktní spojení: 

   4.1. Kontaktní poštovní adresa 

             Mateřská škola Ptice, okres Praha – západ 
             Souběžná 369 
      Ptice 
             252 18 Ptice  

    4.2. Adresa pro osobní návštěvu školy 
     Souběžná 369 
      Ptice 
             252 18 Ptice  

    4.3. Úřední hodiny 
 Po – Pá 7:00 – 16:30 hod. (po předchozí domluvě) 

 4.4. Telefonní čísla 
          Mobilní tel. MŠ:   720 993 321 

     4.5. Adresa internetové stránky:  http://www.msptice.cz  

     4.6. Adresa podatelny 
              Souběžná 369 
       Ptice 
              252 18 Ptice 

http://www.msptice.cz/


    4.7. Elektronická adresa podatelny 
              eva.vackova@msptice.cz 

5. Případné platby lze poukázat: 

                číslo účtu: 4050026389/0800 

6. IČO:     712 946 27 
 
7. Plátce daně z přidané hodnoty 
     Nejsme plátci DPH 

8. Dokumenty: 

    Rozpočet, rozpočtový výhled – zveřejněno na úřední desce zřizovatele (www.obecptice.cz) 

9. Žádosti o informace: 

     Informace veřejnosti poskytuje ředitelka školy Bc. Eva Vacková 

10. Příjem žádostí a dalších podání: 

      V ústní nebo písemné formě vyřizuje ředitelka školy Bc. Eva Vacková 

11. Předpisy 

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž škola ve věci poskytování informací    
rozhoduje: 

• Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů 

• Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD 
jako součásti ústavního pořádku České republiky 

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

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

• Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů 

• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

• Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/  

12. Úhrady za poskytování informací 

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací 

Organizace je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním 
informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů 
dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením 
úhrady. 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/


Sazebník úhrad za poskytování informací nebyl vydán. 

12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací 

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud 
nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před 
podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na 
základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného 
subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána 
žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností. 

13. Licenční smlouvy 

13.1. Vzory licenčních smluv 

V současné době nejsou poskytnuty žádné vzory licenčních smluv. 

13.2. Výhradní licence 

V současné době nejsou poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. 

14. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb. 
viz www.msptice.cz 

  

 

 


