
Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 

 

Informace zveřejňované podle zákona č.106/1999 Sb. 

 

1. Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12, se sídlem Praha 4 - Modřany, Pertoldova 

3373/51 byla zřízena Městskou částí Praha – Modřany k 1.1.1995 jako samostatný právní subjekt, 

právní forma - příspěvková organizace, IČ: 61386685, zapsaná v obchodním rejstříku Městským 

soudem v Praze dne 16.11.2005, s.z. Pr 1004. Od 1.1.1996 byla k ZŠ připojena MŠ Urbánkova 

3374, od 1.7.2005 MŠ K Výboru 8. 

2. Rozhodnutím Školského úřadu Praha 4 č.j. 4004-01 z 25.5.1996 byla ZŠ zařazena do sítě škol, 

předškolních a školských zařízení. Škola k 1.10.2005 sdružuje základní školu, mateřskou školu, 

školní družinu a školní jídelnu. 

3. Údaje o jmenování ředitele školy 

Ředitel školy Mgr. Jiří Soukup byl do funkce jmenován RMČ Praha 12 s účinností od 1.9.2014  

4. Vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy je určen § 164 – 166 a odst.1,2 § 183 zákona 

č.561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon). 

5. Proti rozhodnutí ředitele školy dle § 183 odst.1 zákona 561/2004 Sb. - školský zákon - je možné 

odvolání dle § 81 a násl. zákona č.500/2004 Sb., správní řád k Magistrátu hl.m.Prahy ve lhůtě do 

15 dnů. Další postupy stanoví zákon č.500/2004 Sb.  

6. Administrativní pracovník pověřený přijímáním a vyřizováním žádostí o poskytnutí informací je 

paní Alena Greyová, telefon: 244 402 412, e-mail: greyova.a@naberanku.cz. 

7. Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů stanoví zákon č.500/2004 Sb. 

8. Přehled nejdůležitějších právních předpisů, jimiž se ředitel školy při výkonu své funkce řídí (vždy 

v platném znění): 

 zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

 zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

 zákon č.320/2001 Sb., o finanční kontrole 

 zákon č.500/2004 Sb. – správní řád  

 zákon č.561/2004 Sb. – školský zákon 

 zákon č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 

 zákon č.262/2006 Sb. – zákoník práce 

 zákon č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách 

 vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 

 vyhláška č.15/2005 Sb. – náležitosti výročních zpráv a vlastního hodnocení školy 

 vyhláška č.16/2005 Sb., o organizaci školního roku 

 vyhláška č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání 

 vyhláška č.64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí a žáků  

 vyhláška č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb 

 vyhláška č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání 

 vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování 

 vyhláška č.317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 vyhláška č.364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školní matriky  

 vyhláška č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz škol 

 vyhláška č. 263/2007 Sb., pracovní řád pro zaměstnance škol … 

 vyhláška č.191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby 

 vyhláška č.27/2016 Sb., o vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzděl. potřebami 

 vyhláška č.353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání 

 

 

9. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři školy každou středu od 14,00 do 16,00 hodin, jinak po 

předchozí domluvě s paní Greyovou. 

 

V Praze dne 1.9.2018      Mgr. Jiří Soukup, ředitel školy 


