
Povinně zveřejňované informace ZŠ a MŠ Osečná

1. Název

Základní škola a Mateřská škola, Osečná, okres Liberec, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním,
základním,  středním,  vyšším  odborném  a  jiném  vzdělávání  (školský  zákon),  ve  znění
pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.

Základní  škola  je  součástí  výchovně  vzdělávací  soustavy  a  je  zařazena  do  sítě  škol  a
školských zařízení ČR.

Subjekt  je  příspěvkovou  organizací  s  právní  subjektivitou,  jež  vystupuje  svým  jménem
a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.

Základní škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím
zřizovatele.

Zřizovatelem je město Osečná, www.osecna.cz

3. Organizační struktura

Základní škola Osečná je řízena ředitelem školy společně s jeho zástupcem. Jedná se úplnou školou s
1. až 9. postupným ročníkem. Statutárním zástupce školy je ředitel a zástupce ředitele pro předškolní
vzdělávání. Součástí základní školy je také Mateřská škola Osečná, která je řízena zástupkyní ředitele
základní školy pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola je rozdělena do tří samostatných tříd dle
věku dětí. 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

ZŠ a MŠ Osečná, příspěvková organizace
Školní 63
463 52
Osečná

4.2a Adresa Mateřské školy pro děti od 3 do cca 4 let

Českolipská 72
463 52
Osečná

4.2b Adresa Mateřské školy pro děti od cca 4 let po předškolní děti

Školní 63

http://www.osecna.cz/


463 52
Osečná

4.3 Konzultační hodiny

https://zsosecna.cz/zs/kontakty

4.4 Telefonní čísla

Základní škola: 485 179 224, 737 245 227
Ředitel základní školy: 732 271 081
Zástupce ředitele základní školy: 777 122 106
Mateřská škola v ul. Školní, č.p. 63: 485 179 166
Mateřská škola v ul. Českolipské, č.p. 72: 734 174 821
Školní družina: 485 179 264
Školní jídelna: 485 179 234
Pedagogický sbor: https://zsosecna.cz/zs/kontakty

4.5 Čísla faxu

Základní škola a Mateřská škola Osečná nemá fax.

4.6 Adresa internetové stránky

www.zsosecna.cz

4.7 Elektronická adresa

skola@zsosecna.cz

4.8 Další elektronické adresy

Datová schránka: 37avpes

5. Případné platby lze poukázat

(Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ve prospěch povinného 
subjektu.
Uvádí se číslo účtu (včetně případného předčíslí), kód banky, účel platby.
Uvádějí se i symboly platby, pokud jsou při platbě požadovány (konstantní symbol, variabilní symbol, 
specifický symbol).
Uvádějí se rovněž informace o jiných způsobech platby.)

Bankovní účet ZŠ a MŠ Osečná
181113265/0300

Bankovní účet pro platby za školné a stravné
101234121/0800

https://zsosecna.cz/zs/kontakty
https://zsosecna.cz/zs/kontakty


6. IČ

70983810

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Školní řád Základní školy a Mateřské školy Osečná
Doplněk č. 1. školního řádu Základní školy a Mateřské školy Osečná
Školní vzdělávací program Základní školy a Mateřské školy Osečná, Škola v pohodě

Školní řád Mateřské školy Osečná
Doplněk č. 1. školního řádu Mateřské školy Osečná
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

8.2 Rozpočet
https://www.osecna.cz/Urad/Rozpocty.aspx

9. Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu ZŠ a MŠ Osečná (viz bod 4.1), za písemnou 
žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky se zaručeným elektronickým 
podpisem a doručená na elektronickou adresu ZŠ a MŠ Osečná (viz bod 4.7), nebo do datové 
schránky ZŠ a MŠ Osečná (viz bod 4.8).

10. Příjem žádostí a dalších podání

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat v budově školy, a to v ředitelně ve dnech pondělí až pátek od 
7,00 do 15,00 hodin.
Písemné podněty je třeba adresovat na adresu ZŠ a MŠ Osečná (viz bod 4.1).
Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou adresu ZŠ a MŠ Osečná (viz bod 4.7), nebo 
do datové schránky ZŠ a MŠ Osečná (viz bod 4.8).

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí Základní školy a Mateřské školy Osečná, jako povinného subjektu dle 106/1999 Sb. 
Zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), kterým Základní škola a Mateřská škola 
odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ.
Na postup školy při vyřízení žádosti o informaci dle InfZ lze podat stížnost dle § 16a InfZ.

12. Formuláře

Formuláře základní školy ke stažení zde
Formuláře mateřské školy ke stažení zde
 

https://zsosecna.cz/ms/dokumenty
https://zsosecna.cz/zs/dokumenty
https://www.osecna.cz/Urad/Rozpocty.aspx


Dále je možné formuláře osobně vyzvednout v budově ZŠ a MŠ Osečná (viz bod 4.1).

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
Základní škola
Žádost o přestup, žádost o uvolnění z vyučování, žádost o dokončení základního vzdělávání, žádost o
přijetí k předškolnímu vzdělávání, žádost o odklad – odkaz

Mateřská škola
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, odhlášení dítěte z MŠ  - odkaz 

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb. 
Zákon č. 563/2004 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb.
Zákon č. 250/2000 Sb.
Vyhláška č. 48/2005 Sb.
Vyhláška č. 74/2005 Sb.
Vyhláška č. 107/2005 Sb.

14.2 Vydané právní předpisy

Vnitřní řád školní družiny - odkaz
Provozní řád školní jídelny - odkaz

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Není

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

16.2 Výhradní licence

Základní škola a Mateřská škola Osečná v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí 
výhradní licence.

https://zsosecna.cz/zs/jidelna
https://zsosecna.cz/druzina/dokumenty
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-107
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-74
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-48
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-250
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-500
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-563
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561
https://zsosecna.cz/ms/dokumenty
https://zsosecna.cz/zs/dokumenty


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva - odkaz

https://zsosecna.cz/zs/informace
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