Email: 2. 10. 2016
Dobrý den,
dovoluji si požádat o odpovědi na níže položené dotazy dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím.
1. Prosím o jméno osoby, která je pověřena přijímáním stížností. Opravdu je to xxxxx jak uvádíte
na webu?
2. Prosím o zaslání textu, který byl zveřejněn dne 30.6. 2016 v rámci sekce Aktuality. Je zvykem mazat
aktuality? Kolik aktualit xxxxx již nařídila smazat?
3. Prosím o jméno administrátora, který zveřejnil text na homepage stránek "Prohlášení vedení
statutárního města....". Zároveň prosím o informaci, kdo za vedení FM byl pod prohlášením podepsán,
popř. úředně pověřené osoby v této věci. Pokud byl text zveřejněn bez úprav, a tedy bez podpisu, pak
prosím o jméno odesilatele, který tento text poskytl k zveřejnění a dále osoby, která rozhodla o
jeho zveřejnění.
4. Je členem Školské rady xxxx? Pokud ano, pak to, že není jeho jméno uváděno na webu si mám
vysvětlit jak? Že se pan xxxxx stydí za členství, nebo se vedení osmičky stydí za pana xxxxx?
5. Prosím o informaci, zda je pravda, že žáci některých prvních tříd mají 6 různých učitelů?
6. Prosím o informaci, zda se zakládá na pravdě, že některé předměty učí učitelé, kteří pro daný
předmět nemají aprobaci. Pokud ano, pak prosím o detailní informace, tj. kterých tří, kterých předmětů a
kterých učitelů se to týká?
7. Prosím o informaci, zda vedení školy přijalo ze strany zákonných zástupců od 1.9.2016 nějakou
stížnost. Pokud ano, pak prosím o podrobné informace, čeho se stížnosti týkaly a jak byly řešeny.
Zároveň prosím o zaslání seznamu dotazů, které od 1.9.2016 byly adresovány ze strany zákonných
zástupců vedení školy (písemně či e-mailem) a odpovědí, které byly na tyto dotazy zákonným zástupcům
poskytnuty. Pokud je podán dotaz e-mailem ředitelce školy, za jak dlouho je odeslána odpověď? Do 7
dní, do 14 dní nebo později?
8. Prosím o zaslání všech smluv, které byly od 1. 8. 2016 uzavřeny vedením školy na poskytování IT
služeb (mj. údržba sítí, správa serverů, správa dat, správa webu apod.).
9. Kolik žáků bylo na "osmičce" zapsáno k 30.9.2016.
Děkuji za odpovědi, které prosím zašlete na e-mail

S pozdravem

Email: 27. 10. 2016
Vážená paní
v příloze naleznete odpovědi na Vaše otázky dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím.

Vážená paní magistro,
v návaznosti na Vaši žádost o informace ze dne 2. 10. 2016 podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám k jednotlivým dotazům
sdělujeme:
1. Osoba pověřená přijímáním stížností je xxxxx.
2. Text, který zřejmě máte na mysli (text bývalé ředitelky školy u příležitosti jejího ochodu
do starobního důchodu) není na webu školy. Po telefonátu bývalé ředitelky v polovině měsíce
srpna 2016 byl text na její přání z webu odstraněn. Škola nemá povinnost tento text
archivovat, a proto vám jej nemůžeme poskytnout. Statistiku o počtu smazaných příspěvků
nevedeme a nejsme ani povinni ji vést, proto takovouto informací nedisponujeme.
3. „Prohlášení vedení Statutárního města Frýdku-Místku“ zveřejnila ředitelka školy s vědomím
zřizovatele školy, přičemž ze samotného názvu je zřejmé, že se jedná o stanovisko vedení
Statutárního města Frýdku-Místku. Prohlášení nám bylo doručeno ze strany náměstka
Frýdku-Místku pro oblast školství, respektive jeho kanceláří.
4. Ano, tato osoba je členem Školské rady.
5. V případě jedné třídy vyučuje 6 učitelů.
6. Úvazky se skládají z aprobací učitelů, kteří pracují na škole již několik let. Tento výběr učitelů
a jejich aprobací je výsledkem minulého vedení školy. Při sestavování organizace školy
pro školní rok 2016/2017 jsme se vyvarovali, na základě zkušenosti z loňského školního roku,
situace, kdy hlavní vyučovací předmět matematiku vyučoval učitel s aprobací tělesná
výchova. V současné době vyučují „neaprobovaní“ učitelé předměty výchovného zaměření.
Učitel 1 aprobace Aj učí v 5.D předmět Čas.
Učitel 2 aprobace Čj-Fj učí v 5.D, 6.E předmět Vv.
Učitel 3 aprobace Čj–Hv učí v 6.C, 7.A předmět Vv.
Učitel 4 aprobace M-Tv učí v 8.B předmět Čz.
Učitel 5 aprobace I. stupeň + M II. st. učí v 9.ABCE předmět Př.
Učitel 6 aprobace Čj -D učí v 6.B, 7.ABCE Čsp.
Učitel 7 aprobace Čj-Hv učí v 7.B předmět Vv.
Učitel 8 aprobace Čj-Vo učí v 5.AB, 7.ABC, 8.BD, 9.AB předmět Ikt.
Učitel 9 aprobace Čj-Hv učí v 7.AC předmět Vo.
Učitel 10 aprobace M-Z učí v 7. roč, 8. roč, 9. roč předmět Nj.
Učitel 11 aprobace M-Ikt učí v 6.A, 7.AB, 8.BD předmět F.
7. Stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb, správního rádu, v platném znění, od začátku
školního roku 2016/2017 až doposud škola neobdržela.
8. V období od 1. 8. 2016 byla uzavřena smlouva z firmou Af Office (viz příloha).
9. Ke dni 30. 9. 2016 je na škole zapsáno celkem 910 žáků.

