Email: 18.10.2016

Vážená paní, vážený pane,
dovoluji si Vás požádat o odpovědi dle z. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.
1. Dle informací zřizovatele školy jste povinným subjektem pro
odpovědi k následujícím dotazům:
- Jaký byl zůstatek na bankovních účtech školy k 31.7.2016
- V prohlášení vedení..., které bylo zveřejněno na www.osmicka.cz
dne 30.9.2016, je uvedeno, že bývalé vedení ze školy odešlo.
Prosím o informaci, ke kterému dni a jakým způsobem ukončili
jednotliví členové bývalého vedení svůj pracovní poměr na
vaší škole. Aby nedošlo k nedorozumění, bývalým vedením mám na
mysli ředitelku a její tři zástupce.
2. Prosím o zaslání výroční zprávy za školní rok 2015/2016.
3. Prosím o informaci, u kterých tříd a ve kterých předmětech
nebyla v uplynulém loňském roce zajištěna výuka aprobovanými
učiteli pro daný předmět.
4. Dle informace, která mi byly zaslána ze strany paní ředitelky na
předchozí dotazy jsem se dozvěděla, že v loňském roce vyučoval
učitel, který má aprobaci TV, matematiku. Má tento učitel
vystudovaný pouze jednooborový TV, nebo má také jinou aprobaci?
Pokud má aprobaci pro další předmět, pak pro jaký další?
5. Prosím o informaci, zda je fyzika a přírodopis předmětem
výchovného zaměření? U předmětů "výchovného" zaměření
neřešíte aprobovanost vyučujícího?
6. Kolik podnětů obdržela xxxxx k řešení ze strany
rodičů od 1.9.2016 a lze je tedy označit jako stížnost dle
informací uvedených na webových stránkách?
7. Prosím o zaslání všech dohod o zajištění IT služeb, které
byly uzavřeny před 1.8.2016 a byly platné i po 1.8.2016
8. Prosím o zaslání e-mailu, popř. dopisu, kterým bylo ze strany
"vedení statutárního města" zasláno vedení ZŠ prohlášení,
které bylo dne 30.9.2016 zveřejněno na www.osmicka.cz
9. Prosím o zaslání zápisu, ve kterém byl proveden záznam o
manipulaci s vykazovanými hodinami, o kterém je zmínka v
prohlášení, které bylo zveřejněno dne 30.9.2016.
10. Prosím o jméno či jména osob, které upozornily na nesrovnalosti
ve vykazovaných hodinách viz. výše.
Žadatel:

Email: 2. 11. 2016

Dobrý den,
v příloze zasílám odpovědi.
xxxxx

Odpovědi dle z. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
1.

Bankovní účet: č.ú. 19-3756000207/0100 částka 3 353 890,62,č. ú. 107-3095990257/0100 částka 3 930 207,08,č. ú. 19-3756010237/0100 částka 377 806,41,Informaci ohledně ukončení jednotlivých členů vedení vám bohužel neposkytnu,
jedná se o osobní údaje.

2.

Výroční zprávu zasílám v příloze

3.

Rozsáhlé vyhledávání informací viz příloha.

4.

Učitel má aprobaci pouze tělesná výchova.

5.

Fyzika a přírodopis patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Pří sestavování úvazků
musíme vycházet ze stavu aprobací, které jsou k dispozici.

6.

Již bylo zodpovězeno.

7.

Smlouva, která byla uzavřena před 1.8.2016 je k datu 26.8.2016 vypovězena.

8.

Jde o interní záležitost.

9.

Jde o interní záležitost.

10.

Jde o osobní údaje.

