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1. Základní údaje o škole 
 
 

Název:   Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk,  

příspěvková organizace 

 

Sídlo:   Hrabová 52, 789 01 Zábřeh 

 

Zřizovatel:  Obec Hrabová 

 

Vedení školy:  Jana Vondálová, ředitelka školy 

 

E-mail.adresa:  skola.hrabova@atlas.cz 

 

 

Charakteristika školy: 

 

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace je 

právnická osoba vykonávající činnost základní a mateřské školy, školní družiny, školní 

jídelny a školní jídelny - výdejny. Tato pracoviště jsou umístěna v budově ZŠ (sídlo 

organizace) a v budově MŠ (odloučené pracoviště – Hrabová 139). 

 

ZŠ Hrabová je dvoutřídní málotřídní ZŠ s 1. – 5. postupným ročníkem. Je umístěna 

v dvoupodlažní historické budově, která prošla nedávno celkovou rekonstrukcí. Celá budova 

byla zateplena, proběhla výměna topení (tepelné čerpadlo), vodoinstalace a zcela nově bylo 

vybudováno sociální zařízení. Horní tzv. pracovní podlaží tvoří dvě prostorné učebny 

s interaktivními tabulemi a dalším ICT vybavením, které škola získala v rámci projektu „EU 

peníze do škol“. V obou třídách jsou k dispozici jednomístné polohovatelné lavice i židle, 

jsou zde instalována moderní osvětlovací tělesa plně odpovídající požadavkům na hygienu 

zraku ve školním prostředí. Dále je v tomto patře tzv. klubovna, vícefunkční místnost, určená 

pro skupinovou práci dětí, porady pedagogů či jednání s partnery školy.  

 

K aktivnímu odpočinku o přestávkách je určen stolní tenis a boxovací stojan na horní chodbě, 

volně přístupné overbaly a společenské hry ve třídách či koutek s domácími mazlíčky. 

V přízemí školy se nachází dvě místnosti školní družiny vybavené vhodně pro herní aktivity 

i odpočinek dětí.  V přízemí je umístěna i prostorná jídelna, která je využívána jako místo pro 

slavnostní shromáždění školy či vystoupení dětí. Prostranství před budovou školy umožňuje 

jednak důstojný přístup ke škole, jednak příležitostná školní shromáždění. 

 

Škola nemá k dispozici vlastní tělocvičnu, ale využívá místní sokolovnu, fotbalové hřiště 

a dětské hřiště. Velmi vyhledávaným místem se stala nově vybudovaná EVVO učebna na 

zahradě MŠ, kterou využíváme k výuce přírodovědných a výchovných předmětů a také pro 

činnost ŠD či jako místo pro setkávání s rodiči. V závěru roku 2014 jsme úspěšně nastartovali 

budování přírodní zahrady ve spolupráci s naší mateřskou školou, rodiči dětí a žáků, či 

s místními spolky Komunitní škola Hrabová, Habr a zřizovatelem Obec Hrabová. Odborný 

dohled nám poskytují pracovnice ekologického centra Lipka Brno.  

Každoročně probíhá kurz plavání, který absolvují starší děti MŠ a téměř všichni žáci ZŠ. Také 

letos se uskutečnila společná škola a školka v přírodě, tentokrát na Janoušově. Pobyt v zimní 

přírodě spojený s plněním průřezových témat dle ŠVP a každodenním sportováním velmi 

zlepšuje školní klima.  



Na základní škole probíhal celoroční projekt „Tenkrát“, díky kterému byla splněna další 

průřezová témata školního vzdělávacího programu, zejména výchova demokratického občana, 

mediální výchova, environmentální a osobnostně sociální výchova. Tato témata byla 

rozvíjena i dalšími projekty a aktivitami, jako je např. „Otužování“, projekt sexuální výchovy 

„Vajíčko“ či osobnostně sociální výchovy. Velký důraz jsme kladli na práci našeho Ekotýmu, 

který v tomto roce směřoval k obhajobě titulu Ekoškola. Ten jsme opět na další dva roky 

získali. Úspěšně jsme pokračovali v projektu Olympijský víceboj. Díky aktivnímu přístupu 

všech dětí i dospělých byla naše škola oceněna dvěma návštěvami olympioniků – Mirky 

Knapkové a Ondřeje Banka. 

 

Škola žákům zajišťuje většinu učebních pomůcek i školních potřeb. Ve své činnosti je škola 

podporována ze strany rodičů i zřizovatele. Svými školními i mimoškolními aktivitami 

usilujeme o co největší začlenění do místní komunity, mimo jiné i úzkou spoluprací 

s Komunitní školou Hrabová a ostatními složkami obce. ZŠ Hrabová umožňuje i tzv. domácí 

vzdělávání. 

 

Jednotřídní mateřská škola, která byla zrekonstruována v letech 2011 a 2012, je umístěna v 

přízemní budově v blízkosti lesa. Děti zde mají k dispozici prostornou učebnu i hernu, obojí 

výborně vybavené jednak didaktickými pomůckami, jednak hračkami pro volné aktivity dětí. 

U školky je rozlehlá zahrada se zahradním domkem a pískoviště. Loni zde byla postavena 

environmentální učebna, která je dětmi ze školky hojně využívána. 

V sousedství školky je dětské hřiště, bezpečně přístupné přímo z areálu MŠ. Dále je 

využíváno fotbalové hřiště i místní sokolovna. 

 

Školní vzdělávací program byl v tomto roce zaměřen na dva stěžejní projekty – Veselá 

slovíčka (logopedická prevence) a Ekoškolka (pilotní projekt pro MŠ). Děti předškolního 

věku byly cíleně připravovány na školní docházku činnostmi v Klubu předškolák, který i 

tentokrát pracoval podle programu Maxík. Nabídka činností pro předškoláky byla rozšířena 

o deskové hry. 

 

V budově MŠ je také umístěna školní jídelna, která zajišťuje stravování dětí a žáků, 

zaměstnanců školy a také cizích strávníků. 



Organizační schéma školy: 
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Údaje o školské radě: 

 

Školská rada byla zřízena ke dni 1.9.2005 na základě usnesení zastupitelstva obce Hrabová ze 

dne 25. 8. 2005 č.j. Z16/148 a na základě usnesení zastupitelstva obce č.j. Z13/123 ze dne 

17. 12. 2004 má tři členy. Ve své činnosti se řídí ustanovením §167 a 168 zákona 

561/2004Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (Školský 

zákon). Zřizovatel též jmenoval svého zástupce. Poslední volby do školské rady proběhly ve 

dnech 10. a 12. 11. 2014 a byli v nich zvoleni zástupci rodičů a školy.   

            

Ing. Petr Moťka (za zřizovatele)  -předseda školské rady 

Zdeňka Odložilová (za rodiče)  -člen školské rady 

Mgr. Jaroslava Králová (za školu)  -člen školské rady

Ředitelka školy – statutární orgán 

(zástupce statutárního orgánu) 

 

základní 

škola 

 

školní 

družina 

 

mateřská 

škola 

 

školní 

jídelna 

Pedag.prac.: 

- učitelky 

ZŠ 

- ped.asist. 

 

Provoz.prac.: 

- školnice 

ZŠ 

- adm.prac. 

Pedag.prac.: 

-   vychov.  

    ŠD 

 

 

Prov.prac.: 

- školnice 

MŠ 

Provoz.prac.: 

- ved.šk.jíd. 

Pedag.prac.: 

- učitelky 

MŠ 

 

 

- kuchařka 

 

- prac.prov. 

školní 

jídelna-

výdejna 

Provoz.prac.: 

- prac.prov. 



2. Přehled oborů vzdělávání 

 
Zápis do školského rejstříku proběhl s účinností od 28. 11. 2005 dle č.j. 33 039/2005-21 takto: 

 

Název školy či školského zařízení:  Základní škola a Mateřská škola Hrabová, 

okres Šumperk, příspěvková organizace 

IZO: 600 148 009    IČ: 75029405 

 

S účinností od 1. 9. 2007 byl zapsán do školského rejstříku dle č.j. 5 525/2007-21 obor 

vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: 

 

79-01-C/01 Základní škola (studium denní, délka studia 9 r. 0 měs.) 

 

u školy: 

 

Základní škola IZO: 102 668 426 

 

 

Škola zajišťuje předškolní a základní vzdělávání, součástmi jsou školní družina a školní 

jídelna. 

 

Škola podala žádost o změnu zápisu do školského rejstříku z důvodu navýšení kapacity ZŠ 

(zvýšení počtu žáků místních i v rámci individuálního vzdělávání) a navýšení kapacity ŠJ. 

 

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 
Vzhledem k tomu, že je naše škola velmi malá organizace, je nutné, aby někteří zaměstnanci 

pracovali na jeden nebo i víc částečných úvazků. Téměř všechny celé úvazky jsou zastoupeny 

kvalifikovanými pracovníky. Kvalifikace je ve škole řešena výhledově v delším časovém 

horizontu s cílem udržet stávající osvědčené a kvalitní pedagogické pracovníky. 

 

Pedagogičtí pracovníci: 

ZŠ  - 3 učitelky 1. st. ZŠ, 2 vychovatelky ŠD, 2 asistentky pedagoga   

MŠ - 2 učitelky MŠ  

 

Provozní pracovníci: 
ZŠ -1 školnice 

MŠ -1 školnice 

ŠJ -1 vedoucí ŠJ 

 -1 kuchařka 

 -1 pracovnice provozu 

ŠJ-V -1 pracovnice provozu



4. Údaje o přijímacím řízení, zápisu a přijetí do školy 
 

Předškolní vzdělávání: 

V době od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 nastoupilo k předškolnímu vzdělávání 1 dítě, zápisu pro 

následující školní rok se zúčastnilo 10 dětí, přijato však mohlo být pouze 6 (4 přijaty nebyly).  

Celkový počet dětí pro nový školní rok je 28 (maximální možný počet dětí na 1 třídu včetně 

výjimky zřizovatele). Do ZŠ odešly 4 děti, dalším 4 byl povolen odklad školní docházky. 

 

Základní vzdělávání: 

V době od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 přestoupilo na naši školu 6 žáků, ze školy se odhlásili 2 

žáci. Zápisu se zúčastnilo 13 dětí, které byly všechny přijaty, 4 byl povolen odklad školní 

docházky. Dodatečně bylo ještě přijato k 1. 9. 2015 10 žáků.  Celkový počet pro nový školní 

rok je 37 žáků v běžné školní docházce a 20 žáků v režimu individuálního vzdělávání.  

Z 5. ročníku odešlo na 2. stupeň 8 žáků.  

 

 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 
Výuka ve školním roce 2014/2015 probíhala podle Školního vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání čj. ŠH 154/2013, platného od 1. 9. 2013. Žáci jsou klasifikováni.  

 

 

Ročník:               Samé 

jedničky: 

Jedničky 

a dvojky: 

S 

trojkami: 

Se 

čtyřkami: 

S 

pětkami: 

Nehodn

ocen(a): 

Celkem: Vyzna- 

menání: 

1. 10 1     9 + 2* 11 

2. 8      5 + 3* 8 

3. 8 3 4   1 11 + 5* 11 

4. 4 2     4 + 2* 6 

5. 1 4 2 1   6 + 2* 5 

Celkem: 31 10 6 1  1 35 + 14 41 

*žáci vzděláváni dle §41 – individuální vzd. 

 

84% žáků školy prospělo s vyznamenáním, jedna žákyně nebyla hodnocena, ze zdravotních 

důvodů a na žádost rodičů bude opakovat 3. ročník. V rámci hodnocení žáků se škola zapojila 

do SCIO testů v rámci 3., 4. a 5. ročníku.  

 

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  
    (hodnocení plánu prevence za uplynulý školní rok) 

 
 

Školní aktivity – vyhodnocení doporučení minulého plánu: 

 

Aktualizovat tematický plán konkrétních činností v rámci MPP pro MŠ i ZŠ. 

 

Splněno, viz plán činností.  



 

Udržet stávající systém MPP. 

 

Splněno. 

 

Pokračovat v etické výchově. 

 

Splněno, zařazení třídnických hodin, každodenní partnerské chování a důsledné dodržování 

dohodnutých pravidel chování. Prvky etické výchovy v hodinách ČJ. 

 

Zaměřit se na budování patriotismu k obci (vlasti) a všímavosti ke svému okolí. 

 

Splněno, pro děti je běžné všímat si svého blízkého i vzdálenějšího okolí a pečovat o něj.  

 

Tematicky obohatil plán konkrétních akcí i celoroční projekt Tenkrát, který byl zaměřen 

mimo jiné na různé etapy vývoje lidstva a vedl děti ke spolupráci ve skupině. Pokračovali 

jsme v projektu Ekoškola, Zdravé zuby, Otužování a Olympijský víceboj. 

 

Doporučení pro následující rok: 

 

 -aktualizovat tematický plán konkrétních činností v rámci MPP pro MŠ i ZŠ 

 -udržet stávající systém MPP 

 -zajistit důkladné seznámení všech pedagogů s daným přehledem aktivit,  

             naučit se s dokumentem pracovat 

-pokračovat v etické výchově s využitím nových metodických materiálů a učebnic  

 dle www.etickavychova.cz 

-nadále posilovat patriotismus k obci (vlasti) a všímavost ke svému okolí 

-využívat nabídek intervenčních programů SPC Šumperk 

 

Mimoškolní aktivity: 

 

Mimoškolní zájmovou činnost zajišťuje již dlouhodobě Komunitní škola Hrabová. Nabídka 

kroužků byla velmi pestrá, s cílem oslovit co nejvíce dětí a mládeže.  

Jednorázové projekty se nám dařilo realizovat na výborné úrovni – projekty osobnostně 

sociální výchovy a sexuální výchovy a kulturní akce (Den rodiny, besídky a vystoupení).  

Tyto akce (viz přehled akcí školy) vzhledem k velkému počtu zapojených dětí i k účasti 

rodičů a další veřejnosti považujeme za velmi úspěšné.  

 

Splnění doporučení z minulého plánu: 

 

Podpořit a sladit zájmové aktivity školy s ostatními složkami v obci, zejména s Komunitní 

školou a SDH Hrabová. 

 

Splněno. 

 

Zvýšit zájem rodičů o konzultační dny v MŠ. 

 

Nedaří se, zájem ze strany rodičů je malý. 

 

Podporovat a rozvíjet hrdost na sebe, svou školu a obec, pěstovat kvalitní vzájemné vztahy. 



 

Splněno. Míra podpory z řad rodičů při školních akcích dokazuje, že naše vzájemné vztahy 

jsou kvalitní. Ve škole považujeme respektující vztahy i nadále za prvořadé. Vztah dětí a 

dospělých ke své škole a obci se projevuje při různých prezentačních akcích a také 

konkrétními činy – budování školní přírodní zahrady svépomocí. 

 

Doporučení pro následující rok: 

 

-podpořit a sladit zájmové aktivity školy s ostatními složkami v obci 

-zvýšit zájem rodičů o konzultační dny v MŠ, nebo zvýšit počet společných  

 rodičovských schůzek, obohatit je o konkrétní náplň či specifické zaměření 

-podporovat a rozvíjet hrdost na sebe, svou školu a obec, pěstovat kvalitní vzájemné  

 vztahy 

 

Spolupráce s rodiči a dalšími partnery: 

 

Rodiče  -vynikající účast na konzultačních schůzkách (rodič – žák – učitel) 

  -poměrně dobrá spolupráce při přípravě některých akcí 

  -velmi dobrá účast rodičů na akcích školy 

 

Obec  -spolupráce zůstává na stávající dobré úrovni 

   

Zájmové složky obce -vzájemná podpora při přípravě společenských akcí. Velký přínos o.s. 

HABR, které sponzoruje některé školní akce a Komunitní školy Hrabová, z.s. 

 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků     

 
Ve školním roce 2014/2015 se vzdělávali pedagogičtí pracovníci naší školy na těchto 

akreditovaných pracovištích: PC Vila Doris - Šumperk, NIDV Praha – pracoviště Olomouc, 

SEV Sluňákov – Horka nad Moravou, Schola Servis Šumperk, Akademie moderního 

vzdělávání Fraus, H-mat, o.p.s., Centrum Nadání o.p.s.. 

 

Vzdělávání bylo zaměřeno na tyto základní okruhy: -osobnostně sociální výchova 

        -cizí jazyk 

        -enviromentální výchova 

        -matematika prof. Hejného 

        -genetická metoda čtení 

        -spec.poruchy učení a chování,  

        -management a legislativa, aj. 

         

 

Jana Vondálová  -Metoda Hejného pro mírně pokročilé 

-Letní škola M s metodou Hejného na 1. st .ZŠ pro pokročilé 

    -Mapy učebního pokroku 

    -Etická výchova a učebnice 

    -Myšlenkové mapy pro děti – cesta k úspěchu 

    -Podpůrná opatření ve vzdělávání dětí a žáků se SVP 

    -IT workshop – Vzděláváme pro budoucnost 

    -Vybrané problémy z aplikace právních předpisů 



    -Letní třídenní terénní exkurze - Pálava 

    -Aktuální změny v právních předpisech 

    -kurz AJ 

    -Odborná exkurze do Velké Británie – EVVO 

    -Zahraniční stáž ve Valencii – vzdělávací systém 

 

Eva Vysoudilová  -Ve ŠD a ve ŠK zajímavěji a jinak 

    -Víkend pro vychovatelky – EVVO Švagrov 

    -Letní třídenní terénní exkurze - Pálava 

    -Školení pedagogů dopravní výchovy 1. stupně ZŠ  

  

Jaroslava Králová  -Letní škola češtiny pro 1. stupeň ZŠ 

    -Český pravopis pro každého 

    -Letní třídenní terénní exkurze - Pálava 

 

Květoslava Papoušková -Učíme se s Dřeskem a Tilpínou 

    -Mensa NTC systém učení I., II., III. 

    -Mediální výchova ve vzdělávacím systému                  

 

Kateřina Pavlasová  -Předcházíme poruchám chování 

    -Řemesla a povolání s hudbou a pohybem 

    -Zásady práce s dítětem s ADHD 

    -Vedení rozhovoru s rodičem 

 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 
Snahou celé školy je obohatit vzdělávání dětí o zážitky, které, pokud jsou prožity společně, 

jsou pro všechny velkým přínosem. Školní a mimoškolní akce nejsou jen obohacením výuky 

žáků, ale jsou zde začleněna tzv. průřezová témata, která se dětem v rámci projektů 

předkládají lépe než v běžné vyučovací hodině. Svým zaměřením a ukázkou smysluplného 

trávení volného času jsou také nezbytnou součástí prevence patologických jevů mezi dětmi. 

Podpora komunitního dění je realizována úzkou spoluprací s partnerskou organizací – 

Komunitní školou Hrabová. Tento spolek zajišťuje vzdělávací a zájmové aktivity pro 

obyvatele Hrabové a okolních obcí. 

 

Přehled školních a mimoškolních akcí: 

 

-výchovně vzdělávací projekty  - Tenkrát (prolíná vyučováním i činností ŠD) 

     - zimní škola v přírodě Janoušov 

       - Vajíčko (projekt sexuální výchovy) 

     - Projektové dny (Tenkrát)  

     - Projektové výpravy 

     - Olympijský víceboj 

                                                   - Zápis do 1. třídy trochu jinak (Tenkrát) 

     - preventivní programy (SPC Šumperk) 

     - Česko čte dětem 

     - Čtení pomáhá 

                                                           - výchova k zodpovědnému vztahu ke zvířatům 

      - sběr papíru, elektra, mobilů, monočlánků  



     - Ukliďme Česko (úklid okolí školy, obce) 

     - Recyklohraní 

     - Ekoškola, Ekoškolka 

                                                           - Světový den Ekoškol 

     - Hadi 

     - Exkurze do Ekoservisu – třídírna odpadu, psí útulek 

     - Podzimní výstava ovoce a zeleniny Dubicko 

     - výstava fotografií z 2. sv. války v Dubicku 

     - dlouhodobá spolupráce s LDN Zábřeh 

 

-kulturní programy    - Divadlo Šumperk 

     - Kino Retro 

     - Podzimní výstava v Hrabové 

                                                 - Knihovna Hrabová 

                                                           - výchovné koncerty 

 

-dopravní výchova   - dvakrát ročně návštěva Dopravního hřiště Mohelnice 

                                                            

-sportovní akce   - plavecký výcvik 

     - sportovní hry  

 

-kulturní vystoupení dětí  - vystoupení dětí na vítání občánků  

     - vystoupení dětí na Den rodiny 

     - předtančení na školním plese 

                                       

-pro děti i rodiče   - Rozsvěcení stromečku 

     - Vánoční den 

     - konzultace rodič-žák-učitel (4 x ročně)      

     - Exkurze do Ekoservisu Zábřeh 

     - Medový Den Země 

     - pracovní workshop na přírodní zahradě 

     - slavnostní závěr školního roku na zahradě MŠ 

                                                                                                                                      

-školní výlety     - Archeoskanzen Modrá 

- Hvězdárna a Antrophos Brno 

- Arcibiskupský palác v Olomouci 

- Zlatorudné mlýny Zlaté Hory 

- hrad Brníčko 

 

-zájmová činnost   - Náprava 

     - Zálesák 

     

Soutěže a reprezentace školy: - sportovní hry 2015-přebory čtyř škol   

     - čestný titul Ekoškola 

- OV ČR Praha – 4. místo v olympijském víceboji 

- soutěž Mladý zahrádkář



 

9. Údaje o inspekci ČŠI: 
 

Ve školním roce 2014 – 2015 kontrola školní inspekce neproběhla. 

 

 

 

10. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2014 
 

 

Zdroje finančních prostředků plán   skutečnost  rozdíl 

 

příspěvek od zřizovatele  600.000,-  600.000  - 

 

 

ÚZ 33353 (dotace KÚ): 3.449.600,- 3.449.600,-  - 

-platy  2.414.900,-          2.414.7900,-  - 

-OON        95.000,-      95.000,-  - 

-odvody,ONIV    939.700,-             939.700,-     - 

 

ÚZ 33051 (dotace KÚ)   19 845,-  19.845,-  -  

-platy      14 700,-  14.700.-  -  

-odvody       4 998,-    4 998,-  -  

-FKSP          147,-       147,-  - 

 

ÚZ 33052 (dotace KÚ)  21.128,-  21.128,-  - 

-platy     15.650,-  15.650,-  - 

-odvody     5. 321,-    5.321,-  -   

-FKSP          157,-       157,-  - 

          

Neinvestiční dotace MŠMT(EU) 

Vzdělávání  

pro konkurenceschopnost  424.407,-  424.407,-  - 

 

 

 

 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 

 
Ve školním roce 2014/2015 byla škola zapojena do mezinárodního programu Ekoškola.



 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 

 
Další vzdělávání v rámci celoživotního učení ve škole neprobíhá. 

 

 

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 

 
1. V rámci Výzvy 56 (1 - Počáteční vzdělávání, 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání, 

MŠMT) podala škola projekt Šablony ZŠ Hrabová, který byl schválen pod číslem 

CZ.1.07/1.1.00/56.2418. Realizace projektu začala v červenci a ukončena bude v prosinci 

2015.  

 

2. V rámci Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství škola 

podala na SFŽP projekt s názvem Den Ekoškoly na ZŠ a MŠ Hrabová, který byl schválen 

Ministerstvem životního prostředí pod číslem 02681562. Realizace projektu začala v srpnu 

2015 a předpokládané ukončení je v prosinci 2015. 

 

3. V rámci Programu podpory ozdravných pobytů podala škola na SFŽP projekt Zima v lese 

v CHKO Jeseníky, který byl schválen Ministerstvem životního prostředí pod číslem 

01521562. Realizace projektu proběhne v roce 2016 a 2017. 

 

 

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 
V Základní škole a Mateřské škole Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace odbory 

nejsou.



 

15. Výroční zpráva o poskytování informací 
 

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu 

k informacím za období 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014. 

 

Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999Sb. o 

svobodném přístupu k informacím v platném znění a podle Pokynu ministra školství, mládeže 

a tělovýchova k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ze dne 8. 11. 1999. v platném znění 

 

A/ Celkový počet písemných žádostí o informace      1 

 

B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace   0 

 

C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 

            0 

 

D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona:     0 

 

 

E/ Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období.   1 


