Povinně zveřejňované
ované informace
Povinně zveřejňované
ované informace jsou informace zveřejňované podle § 5 odst. 1 a 2 zákona
č.. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
p
k informacím, ve znění pozdějších
ějších předpisů
p
a na základě
vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných
zve
ovaných o povinném subjektu.
Základní škola a Mateřská
Mate
škola Kopidlno

1.

Název:

2.

Důvod a způsob
sob založení:
založení
Příspěvkovou
vkovou organizaci ZŠ a MŠ Kopidlno zřídil
z
na základě § 84 odst. 2 písm. e) zákona č.
128/2000 Sb., zákon o obcích v platném znění, § 27 zákona č.. 250/2000 Sb., zákon o
rozpočtových
tových pravidlech územních rozpočtů,
rozpo
v platném znění
ní a podle §14 odst. 2 zákona č.
564/1990 Sb., zákona o státní správě
správ a samosprávě ve školství, v platném znění
zn zřizovatel Město Kopidlno
nám. Hilmarovo 13
507 32 Kopidlno
IČ 00271705
Organizace vykonává činnost školy, mateřské
mate ské školy, školní družiny a školní jídelny.

3.

Organizační struktura:
Učitelé ZŠ
Zástupce ředitele
školy
Vychovatelky ŠD

Učitelky MŠ
Zástupce ředitele
školy pro řízení
MŠ
Uklizečky MŠ
Ředitel školy
Vedoucí školní
jídelny

Vedoucí kuchařka

Účetní

Uklizečky ZŠ

Kuchařky

Školník

4.

Kontaktní spojení:
Kontaktní poštovní adresa:
4.1

4.2

4.3

ZŠ a MŠ Kopidlno
Tomáše Svobody 297
507 32 Kopidlno
Adresa úřadovny
adovny pro osobní návštěvu:
návšt
ZŠ a MŠ Kopidlno
Tomáše Svobody 297
507 32 Kopidlno
Úřední hodiny:
Pondělí – pátek, 8.00 – 13.30 hod.

4.4
Telefonní čísla:
+420 493 552 176 - sborovna v Hilmarově ulici (1. a 2. tř., školní družina I.,)
+420 491 114 379 – sborovna pavilon (3. - 5. tř., školní družina II.,)
+420 493 552 160, +420 731 506 021 - ředitelna v ulici Tomáše Svobody (6. - 9. roč.,)
+420 493 552 141- kancelář školní jídelny
+420 491 114 378 - účtárna školy
4.5

Číslo faxu

4.6

Adresa internetové stránky: www.zskopidlno.cz

4.7

Adresa elektronické podatelny:

4.8

Další elektronické adresy:
zastupce@zskopidlno.cz
sborovna@zskopidlno.cz
narodka@zskopidlno.cz
pavilon@zskopidlno.cz
ms@zskopidlno.cz
jídelna@zskopidlno.cz

5.

Případné platby lze poukázat:

6.

IČ:

8.

Dokumenty:
8.1
Seznam hlavních dokumentů
8.2

reditel@zskopidlno.cz

ředitel školy

zástupce ředitele
sborovna školy II. stupeň
sborovna školy I. stupeň: 1. – 2. třída
sborovna školy I. stupeň: 3. – 5. třída
mateřská škola
školní jídelna

číslo účtu: 1163800349, kód banky 0800

70992240

Rozpočet 2012:

VÝNOSY
Tržby z prodeje služeb:

hlavní činnost doplňková činnost
stravné, příspěvky
rodičů MŠ, ŠD
příjmy z pronájmu

1 277 558,00

357 367,00
56 985,00

Úroky
Jiné ostatní výnosy (použití fondů)
Dotace provozní - zřizovatel
Dotace - Krajský úřad (i "Šablony")

14 538,25
96 830,00
2 530 000,00
13 153 912,00

výnosy celkem
NÁKLADY
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální pojištění
Zákonné sociální náklady

17 072 838,25
414 352,00
hlavní činnost doplňková činnost
1 518 357,21
195 857,64
1 124 886,49
21 090,00
182 098,80
11 521,00
16 396,00
1 035 197,76
58 305,00
9 084 464,00
43 735,00
3 018 440,00
14 874,00
37 209,00
140,00
97 963,00
437,00

Ostatní sociální náklady
Smluvní pokuty
Manka a škody
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Ostatní náklady z činnosti
náklady celkem

9.

12 784,00
242,50
9 282,99
169 907,80
786 364,50
41 473,00

14 409,00
4 026,00

17 135 067,05

364 394,64

výsledek hospodaření

-62 228,80

49 957,36

CELKEM

-12 271,44

Žádosti o informace
http://zskopidlno.cz/dokumenty/smernice-skoly-o-pristupu-k-informacim.pdf

10.

Příjem žádostí a dalších podání
http://zskopidlno.cz/dokumenty/smernice-skoly-o-pristupu-k-informacim.pdf

11.

Opravné prostředky
http://zskopidlno.cz/dokumenty/smernice-skoly-o-pristupu-k-informacim.pdf

12.

Formuláře

13.

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

14.

Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy:
Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) v platném znění.
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění.
Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné,
přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti
pedagogických pracovníků.
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.
Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a
výročních zpráv.
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku.
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění
povinné školní docházky.
Vyhláška č.64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů.
Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními
vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě
v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky.
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.
Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní
matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní
matriky.
Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a
školských zařízení, zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.

14.2

Vydané právní předpisy:
Školní řád ZŠ a MŠ Kopidlno
http://zskopidlno.cz/dokumenty/skolni_rad_12-13.pdf

Organizační řád
ŠVP
http://zskopidlno.cz/dokumenty/svp_2013.pdf

Výroční zpráva
http://zskopidlno.cz/dokumenty/vyrocni_zprava_12-13.pdf

15.

Úhrady za poskytování informací
15.1

Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací.

http://zskopidlno.cz/dokumenty/smernice-skoly-o-pristupu-k-informacim.pdf

16.

Licenční smlouvy.
16.1 Vzory licenčních smluv.
16.2 Výhradní licence.
17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
http://zskopidlno.cz/dokumenty/vyrocni-zprava-o-poskytovani-informaci-2012.pdf

