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Povinně zveřejňované informace 
Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím 

Název: Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace 

Důvod a způsob založení: 

Zřizovatel: Město Mělník 

Mateřská škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol 
a školských zařízení ČR. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým 
jménem v právních vztazích a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů v souladu 
se zřizovací listinou. 
Ředitelka plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněna jednat ve všech věcech jménem 
organizace. Ředitelka zastupuje organizaci samostatně. 
Zřizovací listina je uložena a k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy. 
 
Organizační struktura: 

Kontakt: Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace 

Dukelská 2598, 27601 Mělník 

Bankovní spojení: 461031379/0800 

IČ: 750 33 500 

DIČ: nejsme plátci DPH 

Telefon: 731  110 933, 313 118 228, odloučené pracoviště 313 118 229 

Email: mszvonecek@email.cz 

www: mszvonecek-melnik.cz 

ID datové schránky: y6ck4v4 

Kontaktní poštovní adresa: Dukelská 2598, 27601 Mělník 

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Dukelská 2598, Mělník 

Úřední hodiny: pondělí – pátek, 6:30 – 16:30 

Číslo faxu: fax není využíván 

Adresa elektronické podatelny: mszvonecek@email.cz (ředitelka školy) 
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Další elektronické adresy: mszvonecek.cerveny@email.cz (třída U Červeného zvonečku), 

mszvonecek.modry@email.cz (třída U Modrého zvonečku), mszvonecek.zeleny@email.cz 

(třída U Zeleného zvonečku, tj. odloučené pracoviště), mszvonecek.zluty@email.cz (třída U 

Žlutého zvonečku) 

Hlavní dokumenty: Návrh rozpočtu, Návrh střednědobého rozpočtu. Pro aktuální školní rok 

jsou zveřejněny na webových stánkách školy.   

Žádosti o informace a úhrady za poskytování informací: Ústní informace lze vyžadovat 

v úředních hodinách v kanceláři školy, písemné podání lze učinit osobně v kanceláři školy 

nebo poštou na adresu školy, event. emailem na adresu ředitele školy či elektronickým 

podáním prostřednictvím datové schránky, event. telefonicky. Sazebník úhrad za 

poskytování informací nebyl vydán. 

Příjem žádostí a další podání: Žádosti a další podání se přijímají prostřednictvím 

korespondenční adresy, nebo osobním předáním na adrese úřadovny v úředních hodinách, 

datovou zprávou (v případě, že vystupujete jménem subjektu, připojte IČ a název subjektu). 

Potvrzení přijetí v případě přijetí pozemní poštou se převzetí nepotvrzuje, při osobním 

předání v den převzetí zprávy. Přijetí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání se řídí 

zákonem č. 561/2004, školský zákon a 500/2004, správní řád. 

Opravné prostředky: 

Odvolání: Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to 

nejpozději do 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí 

o odmítnutí žádosti. O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, 

který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve 

lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Proti rozhodnutí odvolacího 

orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u 

příslušného soudu. 

Stížnost: Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může 

podat žadatel, 

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6, 
b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla 

poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno 
rozhodnutí o odmítnutí žádosti, 

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno 
rozhodnutí o odmítnutí, nebo 

d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 
14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací. 

Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, 
sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. Stížnost se podává u povinného subjektu, a to 
do 30 dnů ode dne  
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a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3, 
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7. 

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým 
materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této 
lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou 
licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Nadřízený orgán o stížnosti 
rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena. 

Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být 
zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno. 

Přehled souvisejících předpisů ve věci poskytování informací rozhoduje 

 zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 

 zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 
Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon 
o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

 zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění 

 zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech 

 Platné obecně závazné vyhlášky 

 Vnitřní předpisy. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, vydává mj. obecně závazné 
vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty 
odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, 
směrnice, pokyny) a jiná opatření. 

Licenční smlouvy 

 Licenční smlouvy respektují § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 V současné době nejsou pro Mateřská škola Zvoneček, Mělník, p.o. poskytnuty žádné 
výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 


