
1. Název: 
Základní škola a Mateřská škola Mšené-lázně, okres Litoměřice, příspěvková 
organizace 

2. 
Důvod a způsob 
založení: 

Základní škola a Mateřská škola Mšené-lázně, okres Litoměřice, příspěvková 
organizace, byla zřízena v r. 2003 Obcí Mšené-lázně. Škola je právní subjekt.  

REDIZO: 600165931 
IZO:         102317003 

Statutárním orgánem je ředitel.  
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání (viz 
zřizovací listina příspěvkové organizace). Předmět činnosti je vymezen 
zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon).  
Příspěvková organizace vykonává činnost:  

 základní školy 

 mateřské školy 

 školní jídelny 

 školní družiny a školního klubu 

3. 
Organizační 
struktura: 

Ředitel školy – statutární zástupce 
1. Zástupce ředitele školy – zástupce statutárního zástupce 

a. Vedoucí zájmového vzdělávání 
i. Vychovatelka školního klubu 
ii. Vychovatelky školní družiny 

b. Metodici ŠVP, ICT, EVVO, ŠMP 
c. Metodici 1. a 2. stupně 

i. Třídní učitelé a učitelé bez třídnictví 
d. Administrativní pracovnice 

2. Učitelka pověřená vedením mateřské školy 
a. Učitelky mateřské školy 

3. Výchovný poradce 
a. Školní psycholog 
b. Speciální pedagog 
c. Asistentky pedagoga 
d. Školní asistent 

4. Hospodářka 
a. Vedoucí školní jídelny 

i. Vedoucí kuchařka 
1. Kuchařky 
2. Uklízečka ŠJ 

b. Školník 
i. Uklízečky ZŠ, haly, MŠ  

4. Kontaktní spojení: Kontakty organizace  

4.1 
Kontaktní poštovní 
adresa: 

Základní škola a Mateřská škola Mšené-lázně, okres Litoměřice, příspěvková 
organizace 
Školní 121 
411 19 Mšené-lázně 

4.2 
Adresa úřadovny pro 
osobní návštěvu: 

Základní škola a Mateřská škola Mšené-lázně, okres Litoměřice, příspěvková 
organizace 
Školní 121 
411 19 Mšené-lázně 

4.3 Úřední hodiny: Pondělí - pátek 7,10 – 14,30 

4.4 Telefon: 416866128 

4.5 Číslo faxu: není k dispozici 

https://www.zsmsene.cz/index.php?type=Blog&id=9&ids=8


4.6 
Adresa internetové 
stránky: 

www.zsmsene.cz 

4.7 Adresa e-podatelny: ID datové schránky: 959mpz3 

4.8 
Další elektronické 
adresy: 

reditel@zsmsene.cz 
zastupce@zsmsene.cz 
hospodar@zsmsene.cz 
druzina@zsmsene,.cz 
ms.skolka@seznam.cz 
kuchyne@zsmsene.cz 

5. 
Případné platby lze 
poukázat: 

Číslo účtu školy: 1004905389/0800 

6. IČ: 70698279 

7. DIČ: 
CZ70698279  
Nejsme plátci DPH 

8. 
Seznamy hlavních 
dokumentů: 

Školní vzdělávací programy 
Školní řád 
Formuláře 
Výroční zprávy o činnosti školy 

 Rozpočet 
Rozpočet 2018 
Střednědobý výhled rozpočtu 

9. Žádosti o informace: 

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně ve lhůtě 15 
dnů od jejího podání. 
Ústní podání 

 telefonicky 
 osobně v kanceláři ředitelky školy, zástupkyně ředitelky školy, či 

vedoucích jednotlivých pracovišť 
Písemné podání 
Žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy nebo elektronicky, s 
uvedením následujících údajů: 

 u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa 
trvalého bydliště nebo adresa pro doručování, telefon, případně e-
mail 

 u právnické osoby název subjektu, identifikační číslo osoby, sídlo, 
adresa pro doručování, telefon, případně e-mail 

 předmět žádosti 
 způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně) 
 datum a podpis 

10. 
Příjem žádostí a 
dalších podání: 

Žádosti a další podání je možno doručit osobně do ředitelny či kanceláře 
školy, písemně na adresu školy, telefonicky na telefonním čísle kanceláře 
školy nebo elektronicky na emailovou adresu. 
 
Ochrana osobních údajů: Informace o tom, které osobní údaje jsou o 
jednotlivých subjektech osobních údajů (žáci a jejich zákonní zástupci, 
zaměstnanci, smluvní partneři) zpracovávány, jsou k nahlédnutí v kanceláři 
školy v sídle organizace.  

11. Opravné prostředky: 
Opravné prostředky (odvolání, stížnost) lze podat ke zřizovateli – 
prostřednictvím ředitelky školy 

12. Formuláře: 
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění 

mailto:reditel@zsmsene.cz
mailto:zastupce@zsmsene.cz
mailto:hospodar@zsmsene.cz
mailto:druzina@zsmsene,.cz
mailto:ms.skolka@seznam.cz
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https://www.zsmsene.cz/index.php?type=Post&id=14&ids=8
https://www.zsmsene.cz/index.php?type=Post&id=14&ids=8
http://www.skolabulovka.cz/ke-stazeni/vyrocni-zprava


Žádost o poskytnutí informace 

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

13. 

Popisy postupů - 
návody 
pro řešení životních 
situacích: 

Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy  
(řešení životních situací) 

14. 
Nejdůležitější právní 
předpisy:  

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 
zákonů 
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech 
plnění povinné školní docházky 
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání 
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami a žáků nadaných 

Na portálu veřejné zprávy portal.gov.cz 

 Vydané právní 
předpisy: 

Škola vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. 
Jedná se o vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná 
opatření. 

15. 
Úhrady za 
poskytování 
informací 

Úhrada za odeslání informace na adresu udanou žadatelem  
-  běžná, doporučená zásilka, zásilka do vlastních rukou či dodejkou – sazebník 
se řídí aktuálním ceníkem České pošty  
 
Úhrada za pořízení kopií 

 za pořízení jedné strany černobílé kopie A4 1,- Kč 

 za pořízení jedné strany barevné kopie A4 2,- Kč 

 za pořízení oboustranné černobílé kopie A4 1,50 Kč 

 za pořízené oboustranné barevné kopie A4 3,- Kč 
 
Úhrada za opatření technických nosičů dat 

 CD 10,- Kč 

 DVD 15,- Kč 
 
Úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informace 
Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým 
vyhledáváním informace činí náklady za každou celou hodinu a za každou další 
započatou hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání 200,- Kč. 
 
Celková výše úhrady za poskytnutí informací je dána součtem jednotlivých 
nákladů. Nepřesáhne-li celková úhrada částku 100,- Kč, není úhrada 
požadována. 
 

https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/
https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/
https://www.ceskaposta.cz/ke-stazeni/cenik-sluzeb-ceske-posty


V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, je tato 
skutečnost písemně oznámena spolu s výší úhrady žadateli před 
poskytnutím informace. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením 
požadované částky. 

16. Licenční smlouvy 
V současné době nejsou školou poskytnuty žádné výhradní licence podle 
§14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů. 

17. Výroční zprávy: Výroční zpráva 2016/2017  

 

https://www.zsmsene.cz/index.php?type=Post&id=14&ids=8

