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Výroční zpráva
o poskytovaných informacích

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
v roce 2015

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve  znění  pozdějších  předpisů  a  v  souladu  s  Usnesením  vlády  č.  875/2000  ze  dne  6.  9.  2000 
o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických 
a právnických osob na poskytnutí informací podle výše uvedeného zákona,

zveřejňuje Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace (dále ZUŠ)

výroční zprávu za předchozí kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací.

   § 18 odst. 1)

a) počet podaných žádostí o informace 1

b) počet odvolání proti rozhodnutí 0

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0

d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování 
tohoto zákona bez uvádění osobních údajů

řízení o sankcích nebyla vedena

e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

ZUŠ  Bílovec  podává  informace  veřejnosti,  příp.  jiným  orgánům  státní  správy  a  samosprávy,  
které nejsou evidovány podle výše uvedeného zákona, a to průběžně, bezodkladně a obvyklým 
způsobem (osobně, telefonicky, písemně na informační tabuli,  na webových stránkách školy,  
elektronickou poštou, datovou schránkou).

Charakter dotazů se dlouhodobě nemění, nejčastěji se jedná o informace ke vzdělávání v ZUŠ,  
přijímání  žáků,  pořádaných  akcí,  případně  součinnosti  s  uvedenými  orgány.  Zaměstnancům 
školy  jsou  informace  podávány  nejčastěji  osobně  a  elektronicky  (e-mailem  nebo  sdíleným 
datovým  uložištěm).  S obsahem  této  zprávy  byli  všichni  zaměstnanci  školy  seznámeni  při 
poradě dne 17. 2. 2015, dále je zveřejněna na www.zusbilovec.cz a na informační tabuli školy.

V Bílovci dne 17. 2. 2016           Mgr. Ondřej Langr, ředitel
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Základní umělecká škola v Bílovci je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.


