Žádosti o informace
U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být
jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytována na
základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon
jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.
Při ústním podání uvede žadatel jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně
podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba,
aby žadatel podal žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti
na sekretariátu školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.
Při podání e-mailem na adresu montessori@zspianeta.cz žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování.
Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí
ve smyslu zákona.
Při písemném podání na kontaktní poštovní adresu školy žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování.
Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.
Příjem žádostí a dalších podání
Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jeho dožádání lze prostřednictvím podatelny školy na adrese
Soukromá základní škola Pianeta, s.r.o. Trnková 280, 735 51 Bohumín-Pudlov, a to buď písemně, nebo v úředních
hodinách ústně po předchozí domluvě.
Opravné prostředky
V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím školy o právech a povinnostech jmenovitě určených osob je možné
podat opravný prostředek (odvolání) ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, a to prostřednictvím školy, která
rozhodnutí vydala. Poučení o formě a náležitostech opravného prostředků (odvolání) je vždy součástí každého
rozhodnutí školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.
Úhrady za poskytování informací
Pořízení kopie informace na papír – 1 strana A4 černobíle: 5,- Kč
Licenční smlouvy
Licenční smlouvy nemá škola uzavřeny.
Sídlo školy:
Soukromá základní škola Pianeta, s.r.o., K Rybníku 1330, 735 14 Orlová-Poruba
Statutární orgán:
Mgr. Petra Nováková, jednatelka
Mgr. Veronika Pospíchalová, jednatelka
IČ:
IZO školy:
IZO školní družiny:

2944519
181043343
181044340

REDIZO: 691004790

Místo působení školy, kontaktní poštovní adresa a podatelna:
Soukromá základní škola Pianeta, s.r.o., Trnková 280, 735 51 Bohumín-Pudlov
Úřední hodiny podatelny:

od 8.00 do 14.00 hodin - pracovní dny (mimo školní prázdniny)

Tel.:
Mail:
Datová schránka:

+420 604 850
montessori@zspianeta.cz
dwvdihf

