
Úřední deska – informace o podatelně 

Následující dokument shrnuje informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání 

dokumentů školou jako správním orgánem dle §26 odst. 1 SprŘ 500/2004 Sb.. 

Škola Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8 zveřejňuje následující informace o 

místě a způsobu, jak získat informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, 

podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí. 

 

Jména a příjmení pracovníků školy určených k poskytování informací: 

Mgr. Milan Maceček, ředitel školy, tel. 588 188 500, e-mail: Macecek@gymspk.cz  

Mgr. Tomáš Hlavsa a Mgr. Lenka Hegerová, zástupci ředitele, tel. 588 188 501, e-mail: 

Hlavsa@gymspk.cz,  Hegerova@gymspk.cz 

 

Jméno a příjmení pracovníka pověřeného přijímáním písemných dokumentů,  žádostí či 

stížností, návrhů, podnětů či jiných dožádání a vydávajícího rozhodnutí:  

p. Rostislava Sojáková, asistentka ředitele, kancelář tel. 588 188 511, mail  

Sojakova@gymspk.cz 

Adresa školy:  Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8 (= název) 

   Masarykovo náměstí 1207/8, 787 01 Šumperk  (=adresa) 

  

Datová schránka školy:  disgwkj 

Adresa pro podání elektronické pošty:  Sojakova@gymspk.cz,   Macecek@gymspk.cz 

 

Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace:  

 

Postup při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání včetně příslušných lhůt  

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, se podávají písemně poštou na adresu školy nebo na sekretariátu školy. 

 

Příjem stížností, žádostí a dalších podání:  

- stížnosti, žádosti a podněty se podávají písemně poštou, na sekretariátu školy nebo ústně 

- škola vyřizuje stížnosti, žádosti a podněty podle pravidel pro přijímání a vyřizování stížností 

ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne následujícího po dni podání. 

 

Ústně lze podat žádost telefonicky, popř. osobně na sekretariátu  

 

Písemně lze podat žádost: 

- poštou (k rukám ředitele)  

- předáním písemné žádosti v kanceláři školy  

 

Elektronickou poštou lze podat žádost:  

- zasláním písemné žádosti na e-mail: Sojakova@gymspk.cz 
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- přehled datových formátů, ve kterých přijímáme elektronicky podané žádosti: 

      pdf, pdf-A, TXT, doc, docx, xls, xlsx, zfo  

- elektronický dokument může být zaslaný mailem, donesený na CD nebo USB flash disku 

  

Pokud elektronicky podaná datová zpráva obsahuje chybný datový formát, který nemůže být 

přečtený, popř. zpráva obsahuje formát, který může způsobit škodu na počítači/síti školy 

(systém hlásí virus apod.), nemůže být zpráva přijata. Informace o této skutečnosti nemusí být 

odesílateli doručena z důvodu zachycení zprávy ochranným firewallem školy a nemožností 

určit původce podané zprávy. 

 

Pokud přijatý podnět, stížnost, zpráva je částečně nečitelná, obsahuje vady, je neúplná, má 

nečitelné přílohy apod., bude o tom podatel informovaný a bude mu poskytnutá přiměřená 

lhůta k odstranění nedostatků. 

 
 

Podatelna školy 

Veškeré žádosti a dokumenty v písemné či elektronické podobě se přijímají v sekretariátu 

školy denně. 

Osobní doručení písemností do podatelny školy: 

Pondělí – pátek: 8.00 – 14.30 hodin, prázdninový provoz 8.00 – 13.00 hodin 

E-podatelna: Sojakova@gymspk.cz 

Tel. kontakt: 588 188 511 

ID datové schránky: disgwkj 

 
 

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020 

 

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, 

podle kterého každý povinný subjekt musí mít o své činnosti v oblasti poskytování informací 

předkládat zákonem stanovené údaje, předkládá Gymnázium, Šumperk, Masarykovo nám. 8 

tuto „Výroční zprávu za rok 2020“ 

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0  

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí 

povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které 

povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle 

tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní 

zastoupení: 0  

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní 

licence: 0 

e) počet stížností podaných podle § 16a) zákona: 0  

f) počet žádostí o vydání stejnopisu vysvědčení: 18  



 
 

Zveřejnění informace na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., zákon 

o svobodném přístupu k informacím. 

 

Ve smyslu § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím 

(dále jen zákon o svobodném přístupu k informacím), ve znění pozdějších předpisů, 

zveřejňuje Gymnázium, Šumperk, Masarykovo nám. 8  (dále jen škola) informaci 

poskytnutou žadatelům na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím. 

Stejnopisy vysvědčení byly vydány absolventům i bývalým studentům školy jako doklady pro 

přijímací řízení na VŠ. 

 


