Email: 2. 11. 2016

Dobrý den,
bohužel jsem neobdržela odpovědi na dotazy na které jsem se ptala.
Prosím berte to jako odvolání neboli opravný prostředek dle zákona 106/1999 Sb.
Týká se to dotazu
č. 2) V případě, že taková komunikace neexistuje, prosím o sdělení, kdo a jakým
způsobem dal příkaz (doporučení, žádost) ředitelství 8. ZŠ toto Prohlášení
zveřejnit.
Vaše odpověď: po vzájemné dohodě.
Vaše odpověď není odpovědí na dotaz kdo a jakým způsobem dal příkaz....
č.3) na základě jakého příkazu (doporučení, žádosti) jste do schránek rodičů na
bakalari.osmicka zaslala informaci o Prohlášení vedení města.
Vaše odpověď: po vzájemné dohodě.
Vaše odpověď není odpovědí na dotaz na základě jakého příkazu (doporučení,
žádosti)....
Prosím tedy od řádné odpovědi na dotazy:
V případě, že taková komunikace neexistuje, prosím o sdělení, kdo a jakým způsobem
dal příkaz (doporučení, žádost) ředitelství 8. ZŠ toto Prohlášení zveřejnit.
Prosím o sdělení, na základě jakého příkazu (doporučení, žádosti) jste do schránek
rodičů na bakalari.osmicka (pro rodiče slouží jako žákovská knížka) zaslala
informaci o Prohlášení vedení města.

Děkuji za pochopení
S pozdravem

Email: 10. 11. 2016
Vážená paní,
dne 31.10.2016 jsme plně vyhověli Vaší žádosti o informace sdělením odpovědi.
Vzhledem k Vašemu sdělení, že odpověď nepovažujete za dostatečnou, doplňujeme
následující:
K dotazu č.2) sdělujeme, že Prohlášení bylo zveřejněno po vzájemné dohodě se
zřizovatelem, ale žádný příkaz ke zveřejnění nebyl dán. Neexistuje tedy žádné
doporučení, žádost či jiný pokyn, který bychom Vám mohli v rámci žádosti o
informace poskytnout.
K dotazu č. 3) sdělujeme totožné, že žádný příkaz nebyl dán, neexistuje žádné
doporučení, žádost či pokyn, který bychom Vám mohli poskytnout v rámci žádosti o
informaci.
Doplňujeme, že zveřejnění Prohlášení, včetně zaslání Prohlášení do schránek rodičů
na bakalari.osmicka, vykonala Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády
570, jakožto příspěvková organizace.
Ve vztahu k Vámi podané stížnosti ze dne 2.11.2016 prosím sdělte, zda na této
trváte i po tomto doplnění.
S pozdravem

