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Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019 
 

1. Počet podaných písemných žádostí o informaci a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 

 

V roce 2019 obdržela naše škola jednu písemnou žádost o poskytování informace na základě zákona č. 

106/1999 Sb.  

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0.  

 

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí. 

 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0. 

  

3. 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 veškerých nákladů. 

 

K přezkoumání rozhodnutí soudem nedošlo. (Viz bod 2) 

 

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence. 

Výčet: 0. 

 

5. Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení. 

Počet stížností: 0. 

 

6. Další informace vztahující se k uplatnění zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Střední odborné učiliště Svitavy poskytlo informace o studijních a učebních oborech vyučovaných na naší 

škole a o možnostech studia žákům základních škol v okrese Svitavy 

i v okresech okolních. Dále byly podány informace o studiu na burzách škol, které se konaly ve Svitavách, 

České Třebové, Boskovicích, Velkých Opatovicích, Pardubicích a ve Žďáře nad Sázavou. Formou 

webových stránek školy byla zveřejněna informace o studijních a učebních oborech, které plánuje škola 

otevřít od příštího školního roku. Informace o podmínkách studia byly podány veřejnosti i formou plakátů, 

které jsme distribuovali do všech větších měst okresu Svitavy a okolí a také do firem, se kterými 

spolupracujeme. Další informace o studiu byly podány žákům a jejich rodičům v měsíci říjnu a prosinci 

2019, kdy se konaly na naší škole „Dny otevřených dveří“. 

V případech, kdy se rodiče telefonicky dotazovali na studium na naší škole, byla tato informace podána 

pověřeným pracovníkem. 

 

7. Výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Sankce za nedodržení zákona nebyly uloženy. 

 

 
Ve Svitavách dne 31. ledna 2020 
 
 
 
         Ing. Leoš Říha 
         ředitel SOU Svitavy 


