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Střední odborná škola Jarov 
190 00 Praha  9, Učňovská 100/1 

 

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,     

o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 
 

1. Důvod a způsob založení subjektu 
 

Název školy: 

Střední odborná škola Jarov 

 

Adresa školy: 

Učňovská 100/1, 190 00  Praha 9 

 

Právní forma: 

příspěvková organizace 

 

Zřizovatel: 

Hl. m. Praha 

 

Adresa zřizovatele: 

Mariánské náměstí 2, 110 01  Praha 1 

 

Zřizovací listina: 

Rada hlavního města Prahy, usnesení č. 550, ze dne 3. 4. 2001, ve znění pozdějších změn 

 

Rozhodnutí MŠMT o zařazení do sítě škol: 

č. j. MSMT-20 881/2013 ze dne 28. 5. 2013, s účinností od 1. 9. 2013 

 

Ředitel: 

Mgr. Miloslav Janeček 

 

Identifikace školy: 

Red IZO 600 006 280 

 

IČO: 

00300268 

 

DIČ: 

CZ00300268 

 



 

2 

 

 
 

 

   

Střední odborná škola Jarov 
190 00 Praha  9, Učňovská 100/1 

 

Střední škola 

IZO 000 300 268 

 

Domov mládeže 

IZO 110 019 903 

 

Číslo telefonu: 

266 106 254 

 

Číslo faxu: 

284 827 986 

 

Datová schránka: 

qg3myc7 

 

E-mail: 

sekret@skolajarov.cz 

 

WWW: 

http://www.skolajarov.cz/ 
 

http://www.facebook.com/skolajarov 

 

Vymezení předmětu činnosti: 
 

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. 

Výchova a vzdělávání žáků ve studijních a učebních oborech. 
 

Studijní obory (čtyřleté obory, denní forma vzdělávání – zakončené maturitou): 

 Nábytkářská a dřevařská výroba; ŠVP: Dřevostavby     (33-42-M/01) 

 Technická zařízení budov     (36-45-M/01) 

 Stavebnictví; ŠVP: Stavební obnova     (36-47-M/01) 

 Zahradnictví; ŠVP: Sadovnická a krajinářská tvorba; Floristika     (41-44-M/01) 

 Ekonomika a podnikání; ŠVP: Management ve stavebnictví     (63-41-M/01) 

 Ekonomika a podnikání; ŠVP: Management ve sportu     (63-41-M/01) 
 

Učební obory (tříleté obory, denní forma vzdělávání – zakončené výučním listem): 

 Zedník     (36-67-H/01) 

 Truhlář     (33-56-H/01) 

 Tesař     (36-64-H/01) 
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 Malíř a lakýrník     (39-41-H/01) 

 Klempíř     (23-55-H/01) 

 Kominík     (36-56-H/01) 

 Zahradník     (41-52-H/01) 

 Instalatér     (36-52-H/01) 

 Pokrývač     (36-69-H/01) 

 Sklenář     (36-62-H/01) 

 Kamnář     (36-67-H/02) 

 Podlahář     (36-59-H/01) 

 Strojní mechanik; ŠVP: Zámečník     (23-51-H/01) 

 Prodavač; ŠVP: Prodavač – květinář, florista     (66-51-H/01) 

 Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení     (36-58-H/01) 
 

Učební obory pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami (denní forma vzdělávání – 

zakončené výučním listem): 

 Truhlářská a čalounická výroba; ŠVP: Truhlářské práce     (33-56-E/01) (tříletý obor) 

 Malířské a natěračské práce     (36-57-E/01)       (tříletý obor) 

 Podlahářské práce     (36-59-E/01)          (tříletý obor) 

 Sklenářské práce     (36-62-E/01)          (tříletý obor) 

 Tesařské práce     (36-64-E/01)          (tříletý obor) 

 Zednické práce     (36-67-E/01)          (tříletý obor) 

 Pokrývačské práce     (36-69-E/01)          (tříletý obor) 

 Klempířské práce ve stavebnictví     (36-55-E/01)      (tříletý obor) 

 Zahradnické práce; ŠVP: Květinářství a sadovnictví     (41-52-E/01)  (tříletý obor) 

 Strojírenské práce; ŠVP: Zámečnické práce     (23-51-E/01)    (tříletý obor) 

 Prodavačské práce; ŠVP: Květinář     (66-51-E/01)      (tříletý obor) 

 Stavební práce     (36-67-E/02)          (dvouletý obor) 

 Zahradnická výroba     (41-52-E/02)         (dvouletý obor) 
 

Nástavbové studium (dvouleté obory, denní forma vzdělávání – zakončené maturitou): 

 Zahradnictví     (41-44-L/51) 

 Stavební provoz     (36-44-L/51) 

 Nábytkářská a dřevařská výroba; ŠVP: Dřevostavby     (33-42-L/51) 

 Podnikání     (64-41-L/51) 
 

Nástavbové studium (tříleté obory, dálková forma vzdělávání – zakončené maturitou): 

 Zahradnictví     (41-44-L/51) 

 Stavební provoz     (36-44-L/51) 

 Podnikání     (64-41-L/51) 
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2. Údaje o jmenování 
 

Dne 23. 6. 2008 byl jmenován do funkce ředitele školy Mgr. Miloslav Janeček usnesením 

Rady hlavního města Prahy č. 832, s účinností od 1. 9. 2008. 

 

3. Poskytování informací 
 

Informace poskytují: 

Mgr. Miloslav Janeček – ředitel školy, tel.: 266 106 620, reditel@skolajarov.cz 

Ing. Bc. David Fresar – zástupce ředitele pro organizační záležitosti, tel.: 266 106 217, 

fresar@skolajarov.cz 

Mgr. Dana Leimerová – zástupce ředitele pro ekonomiku, tel.: 266 106 321, 

leimerova@skolajarov.cz 

Ing. Bc. Gabriela Kotrčová – zástupce ředitele pro teoretické vyučování, tel.: 266 106 275, 

kotrcova@skolajarov.cz 

Bc. Vilém Kodíček – zástupce ředitele pro odborný výcvik stavebních oborů, tel.: 

266 106 274, kodicek@skolajarov.cz 

Ing. Eduard Chvosta – zástupce ředitele pro odborný výcvik zahradnických oborů, tel.: 

234 253 231, chvosta@skolajarov.cz 

Hana Malíková – hospodářka, tel.: 266 106 236, malikova@skolajarov.cz  
 

Jméno pracovníků pověřených přijímáním a evidencí stížností, podnětů a oznámení: 
 

Hana Navrátilová, sekretariát ředitele, tel.: 266 106 254, sekret@skolajarov.cz 

Markéta Kvídová, vedoucí studijního oddělení, tel.: 266 106 314, kvidova@skolajarov.cz 

 

Úřední hodiny podatelny: 
 

pondělí až pátek 7:30 – 14:45 hod. (jinak dle dohody) 

 Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně 

(doporučenou poštou, osobně i jiným způsobem, faxem, elektronickou poštou nebo 

na jiném nosiči dat). 

 Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel 

domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v 

žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li 

přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od 

adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, 

identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy 

sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. 

 V případě ústní nebo telefonické žádosti poskytne škola žadateli informaci 

neodkladně, pokud ji má k dispozici. Není-li žadateli na ústní nebo telefonicky 
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podanou žádost informace poskytnuta, případně nepovažuje-li žadatel informaci 

takto poskytnutou za dostačující, je potřeba podat žádost písemně.  

 Informace je poskytnuta žadateli ve lhůtě 15 dnů od jejího podání. Za datum podání 

se považuje datum doručení žádosti škole. Týká-li se žádost zveřejněné informace, 

škola sdělí žadateli do 7 dnů, kde a jakým způsobem je možno požadovanou 

informaci získat. Pokud žadatel na poskytnutí informace trvá, bude mu sdělena ve 

výše stanovené lhůtě. 

 Pokud ze žádosti není zřejmé, že směřuje vůči povinné osobě nebo kdo žádost podal, 

pověřený pracovník ji bez dalšího odloží. Taková žádost není podáním ve smyslu 

zákona č. 106/1999 Sb. O této skutečnosti uvědomí žadatele do tří dnů od podání 

žádosti. 

 Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je 

formulována příliš obecně, pověřený pracovník vyzve žadatele ve lhůtě 7 dnů ode 

dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode 

dne doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí žádosti. 

 Pověřený pracovník je povinen prokazatelně informovat žadatele o prodloužení lhůty 

a důvodech prodloužení, a to ještě před uplynutím lhůty 15 dnů.  

 
Odvolání 
 

Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání k Magistrátu hl. m. 

Prahy, Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1 prostřednictvím ředitele školy, a to do 15 dnů 

ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.  

Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení 

žadatele, adresu nebo název a sídlo fyzické či právnické osoby (bylo-li o informaci žádáno 

jejím jménem), v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis 

žadatele. Pokud všechny tyto údaje odvolání neobsahuje nebo není podáno písemně, škola 

odvolání odloží. 

 

4. Postup při vyřizování stížností oznámení a podnětů 
 

Všechny stížnosti je nutné urychleně a odpovědně prozkoumat a vyřídit. 

 Prošetřování stížností musí být prováděno bez průtahů a hospodárně. 

 Musí být prošetřeny všechny body stížnosti, sepsán zápis. Zápis podepíše pracovník 

provádějící šetření a všichni účastníci řízení. 

 Stížnosti vyřizují a prošetřují ty útvary organizace, do jejichž působnosti předmět 

stížnosti náleží.  

 Stížnosti, které není třeba prošetřovat na místě, musí být vyřízeny do 10 dnů.  

 Stížnosti, které nelze vyřídit do 10 dnů, musí být vyřízeny do 30 dnů. O důvodech 

musí být uvědomen stěžovatel do 5 dnů.  
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5. Údaje, proti kterým rozhodnutím ředitele školy je přípustné odvolání 
 

Odvolání je přípustné: 
 

Proti rozhodnutí ředitele školy uvedeným v § 165, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský 

zákon, v platném znění, ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí.  

V případě rozhodnuti o nepřijetí ke studiu na středních školách do 3 dnů od doručení 

rozhodnutí (§ 60e, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění. 

Odvolání se podává prostřednictvím školy. 

Bližší postup je stanoven zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 

 

6. Ředitel se při své činnosti řídí obecně platnými předpisy a jeho postavení 

upravují zvláště § 164 – § 166 školského zákona č. 561/2004 Sb., v 

platném znění, které zejména stanovují: 
 

(1) Ředitel školy a školského zařízení 

 a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských 

služeb, pokud zákon nestanoví jinak, 

 b) odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v 

souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3, 

 c) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,  

 d) vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá 

následná opatření,  

 e) vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci 

školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje,  

 f) zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích 

vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta,  

 g) zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání 

vyhlášených ministerstvem,  

 h) odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském 

zařízení.  

(2) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, dále 

 a) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení, 

 b) odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle      

§ 160 až § 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny, 

 c) předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného 

ministerstvem. 

(3) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, 

rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech: 
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 a) přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 a povolení 

individuálního vzdělávacího plánu podle § 18, 

 b) přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 a následujících, vyšší odborné 

škole podle § 93 a následujících a v konzervatoři podle § 88,  

 c) přestupu, změně oboru vzdělání a přerušení vzdělávání podle § 66 a § 97,  

 d) opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle § 52 odst. 6, § 66 

odst. 7 a § 97 odst. 8,  

 e) snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb podle  

§ 123 odst. 4,  

 f) podmíněného vyloučení a vyloučení žáka ze školy nebo školského zařízení podle     

§ 31 odst. 2 a 4,  

 g) uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a § 100,  

 h) povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka podle § 41.  

(4) Ředitel školské právnické osoby, ředitel příspěvkové organizace a vedoucí organizační 

složky státu je ředitelem všech škol a školských zařízení, jejichž činnost daná právnická osoba 

nebo organizační složka státu vykonává. Ředitelem školské právnické osoby, ředitelem 

příspěvkové organizace a vedoucím organizační složky státu může být jmenován pouze ten, 

kdo splňuje předpoklady pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení stanovené 

zvláštním zákonem. Ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí 

nebo svazkem obcí, ředitele příspěvkové organizace a vedoucího organizační složky státu 

jmenuje do funkce zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkursního řízení. Zřizovatel podle 

věty první plní funkci orgánu nadřízeného zaměstnavateli v oblasti pracovněprávních vztahů. 

Proti všem rozhodnutím ředitele, které vydal, jak v souladu s citovaným ustanovením, tak se 

zákonem č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (správní řád) lze podat odvolání. 

Toto odvolání se podává na Magistrát hl. m. Prahy, odbor školství, mládeže a sportu, 

Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1 prostřednictvím SŠ. Odvolací lhůty jsou uvedeny v 

poučení, které je součástí každého rozhodnutí. 

 

Činnost školy a rozhodování ředitele upravují mimo školského zákona a správního řádu 

dále zejména tyto předpisy: 

 

zákon č. 218/2000 Sb. (o rozpočtových pravidlech), zákon č. 250/2000 Sb. (o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů), zákon č. 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím), 

vyhláška č. 13/2005 Sb. (o středním vzdělávání), vyhláška č. 353/2016 Sb. (o přijímacím řízení 

ke střednímu vzdělávání), vyhláška č. 177/2009 Sb. (o ukončování vzdělávání ve středních 

školách), vyhláška č. 64/2005 Sb. (o evidenci úrazů žáků), vyhláška č. 72/2005 Sb. (o 

poskytování poradenských služeb), vyhláška č. 27/2016 Sb. (vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami) – vše v platném znění. 

Předpisy jsou uloženy k nahlédnutí na ředitelství Střední odborné školy Jarov v době od 7:30 

do 14:30 hod. 
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7. Sazebník úhrad za poskytování informací 
 

V souvislosti s vyřizováním žádostí o poskytnutí informací vydává ředitel školy sazebník 

úhrad nákladů spojených s poskytnutím informací. 

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za 

poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím se stanoví tato výše 

úhrad za poskytování informací: 

 

1) Náklady na pořízení kopií 
 

a) Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4: 
 

 jednostranná ........................ 3,- Kč 

 oboustranná ......................... 5,- Kč 
 

b) Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A3: 
 

 jednostranná ........................ 6,- Kč 

 oboustranná ......................... 8,- Kč 
 

c) Za pořízení jedné barevné kopie formátu A4: 
 

 jednostranná ........................ 23,- Kč 

 oboustranná ......................... 44,- Kč 
 

d) Za pořízení jedné barevné kopie formátu A3: 
 

 jednostranná ........................ 28,- Kč 

 oboustranná ......................... 55,- Kč 

 

e) Z poskytnutí kopie v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za 

pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou škola za 

pořízení kopie bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit. 

f) V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných školou se 

výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou 

prodeje tohoto výtisku. 

 

2) Náklady na pořízení kopií 
 

 Za 1 ks CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel – 10,- Kč.  

 Za 1 ks DVD (4,7 GB), pokud tuto formu vyžaduje žadatel – 12,- Kč.  

 v případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací 

ceny požadovaného technického nosiče dat. 

 Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované 

informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována. 



 

9 

 

 
 

 

   

Střední odborná škola Jarov 
190 00 Praha  9, Učňovská 100/1 

 

 

3) Náklady na odeslání informací žadateli 
 

a) Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p. Náklady na 
balné účtovány nebudou. 

b) V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na 
odeslání informací po žadateli požadována. 

 

4) Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací 
 

a) V případě mimořádného rozsáhlého vyhledávání informací se stanoví sazby úhrady za 

každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 250,- Kč. V 

případě mimořádného rozsáhlého vyhledávání informací více pracovníky bude 

úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka. 

b) Vzniknou-li při mimořádném rozsáhlém vyhledávání informací jiné osobní náklady 
(např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace. 

 

5) Ostatní ujednání 
 

a) Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím 

požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 100,- Kč, 

nebude úhrada požadována. 

b) Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně školy v pokladních 

hodinách nebo převodem na bankovní účet školy – číslo účtu: 15730081/0100. 

 

Podle tohoto sazebníku se postupuje ode dne následujícího po dni schválení (od 1. 2. 2018). 

 

8. Ochrana osobních údajů 
 

V souladu s Čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 

vykonává pro Střední odbornou školu Jarov (příspěvkovou organizaci hl. m. Prahy), se sídlem 

Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9, IČO: 00300268 funkci pověřence pro ochranu osobních 

údajů: 

Mgr. Eva Šmídová 

Moore Czech Republic s.r.o. 

Karolinská 661/4 

186 00 Praha 8 
 

tel.: 731 609 403 

email: consultant@moore-czech.cz 
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Střední odborná škola Jarov 
190 00 Praha  9, Učňovská 100/1 

 

Informace o tom, které osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech osobních údajů (žáci a 

jejich zákonní zástupci, zaměstnanci, smluvní partneři) zpracovávány, jsou k nahlédnutí v 

sekretariátu Střední odborné školy Jarov; 190 00 Praha 9, Učňovská 100/1 u zástupce 

ředitele školy pro organizační záležitosti. 

 
Výroční zprávy o činnosti školy: 
 

Výroční zprávy o činnosti školy v oblasti poskytování informací a jejich přílohy jsou k 

nahlédnutí na ředitelství školy, dále v elektronické podobě na počítačích přístupných ve 

vestibulu školy a současně jsou zveřejněny formou umožňující vzdálený přístup na webových 

stránkách školy – www.skolajarov.cz. 

 

 

V Praze dne 1. 9. 2019 

 

 

 

 

 

              Mgr. Miloslav Janeček 

                       ředitel školy 
 

Zpracoval: Ing. David Fresar, ZŘOZ 
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Střední odborná škola Jarov 
190 00 Praha  9, Učňovská 100/1 

 

Příloha č. 1 

 

Povinně zveřejňované informace subjektu (Střední odborné školy stavební a zahradnické, 

Praha 9, Učňovská 1; IČ: 00300268) za kalendářní rok 2014 o činnosti v oblasti poskytování 

informací dle zákona 

 

 

V souladu s vyhláškou č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných 

o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění a dle 

ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů zveřejňuje Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, 

Učňovská 1, IČ: 00300268 (dále jen „subjekt“), tyto povinné informace za kalendářní rok 

2014: 

 

a)    Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 

Za sledované období kalendářního roku 2014 nebyla podána žádná žádost o informace 

ve smyslu zákona, tj. z oblasti poskytování informací. 

Za sledované období kalendářního roku 2014 nebylo tedy vydáno žádné rozhodnutí o 

odmítnutí žádosti ve smyslu zákona, tj. z oblasti poskytování informací. 

 

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí. 

Za sledované období kalendářního roku 2014 nebylo podáno žádné odvolání proti 

rozhodnutí, neboť nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve smyslu 

zákona, tj. z oblasti poskytování informací. 

 

c)    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 nákladů na své vlastní 

zaměstnance a nákladů na právní zastoupení. 

Za sledované období kalendářního roku 2014 nebylo v souvislosti s dotčenou 

problematikou vedeno proti subjektu žádné soudní řízení, ani tedy nebyl vydán žádný 

pravomocný rozsudek ve vztahu k subjektu. 

 

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí 

výhradní licence. 

Za sledované období kalendářního roku 2014 nebyla žádná výhradní licence subjektu 

poskytnuta. 

 



 

12 

 

 
 

 

   

Střední odborná škola Jarov 
190 00 Praha  9, Učňovská 100/1 

 

e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu 

jejich vyřízení. 

Za sledované období kalendářního roku 2014 nebyla proti postupu subjektu při 

poskytování informací podána žádná stížnost. 

 

f)    Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona. 

Povinnost poskytovat informace je ze zákona možná buďto na žádost nebo prostým 

zveřejněním. Zveřejňování informací subjektu je prováděno pomocí úřední desky, 

prostřednictvím PC ve veřejně přístupném vestibulu školy a prostřednictvím webové 

stránky (www.skolajarov.cz). 

 

O činnosti subjektu je pravidelně vydávána výroční zpráva. 

 

 

V Praze dne 16. 2. 2015 

 

 

 

 

             Mgr. Miloslav Janeček 

                            ředitel školy 

 

 

Zpracoval: Ing. David Fresar, ZŘOZ 
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Střední odborná škola Jarov 
190 00 Praha  9, Učňovská 100/1 

 

Příloha č. 2 

 

Povinně zveřejňované informace subjektu (Střední odborné školy stavební a zahradnické, 

Praha 9, Učňovská 1; IČ: 00300268) za kalendářní rok 2015 o činnosti v oblasti poskytování 

informací dle zákona 

 

 

V souladu s vyhláškou č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných 

o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění a dle 

ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů zveřejňuje Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, 

Učňovská 1, IČ: 00300268 (dále jen „subjekt“), tyto povinné informace za kalendářní rok 

2015: 

 

a)    Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 

Za sledované období kalendářního roku 2015 nebyla podána žádná žádost o informace 

ve smyslu zákona, tj. z oblasti poskytování informací. 

Za sledované období kalendářního roku 2015 nebylo tedy vydáno žádné rozhodnutí o 

odmítnutí žádosti ve smyslu zákona, tj. z oblasti poskytování informací. 

 

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí. 

Za sledované období kalendářního roku 2015 nebylo podáno žádné odvolání proti 

rozhodnutí, neboť nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve smyslu 

zákona, tj. z oblasti poskytování informací. 

 

c)    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 nákladů na své vlastní 

zaměstnance a nákladů na právní zastoupení. 

Za sledované období kalendářního roku 2015 nebylo v souvislosti s dotčenou 

problematikou vedeno proti subjektu žádné soudní řízení, ani tedy nebyl vydán žádný 

pravomocný rozsudek ve vztahu k subjektu. 

 

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí 

výhradní licence. 

Za sledované období kalendářního roku 2015 nebyla žádná výhradní licence subjektu 

poskytnuta. 

 



 

14 

 

 
 

 

   

Střední odborná škola Jarov 
190 00 Praha  9, Učňovská 100/1 

 

e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu 

jejich vyřízení. 

Za sledované období kalendářního roku 2015 nebyla proti postupu subjektu při 

poskytování informací podána žádná stížnost. 

 

f)    Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona. 

Povinnost poskytovat informace je ze zákona možná buďto na žádost nebo prostým 

zveřejněním. Zveřejňování informací subjektu je prováděno pomocí úřední desky, 

prostřednictvím PC ve veřejně přístupném vestibulu školy a prostřednictvím webové 

stránky (www.skolajarov.cz). 

 

O činnosti subjektu je pravidelně vydávána výroční zpráva. 

 

 

V Praze dne 4. 2. 2016 

 

 

 

 

             Mgr. Miloslav Janeček 

                            ředitel školy 

 

 

Zpracoval: Ing. David Fresar, ZŘOZ 
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Střední odborná škola Jarov 
190 00 Praha  9, Učňovská 100/1 

 

Příloha č. 3 

 

Povinně zveřejňované informace subjektu (Střední odborné školy stavební a zahradnické, 

Praha 9, Učňovská 1; IČ: 00300268) za kalendářní rok 2016 o činnosti v oblasti poskytování 

informací dle zákona 

 

 

V souladu s vyhláškou č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných 

o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění a dle 

ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů zveřejňuje Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, 

Učňovská 1, IČ: 00300268 (dále jen „subjekt“), tyto povinné informace za kalendářní rok 

2016: 

 

a)    Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 

Za sledované období kalendářního roku 2016 nebyla podána žádná žádost o informace 

ve smyslu zákona, tj. z oblasti poskytování informací. 

Za sledované období kalendářního roku 2016 nebylo tedy vydáno žádné rozhodnutí o 

odmítnutí žádosti ve smyslu zákona, tj. z oblasti poskytování informací. 

 

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí. 

Za sledované období kalendářního roku 2016 nebylo podáno žádné odvolání proti 

rozhodnutí, neboť nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve smyslu 

zákona, tj. z oblasti poskytování informací. 

 

c)    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 nákladů na své vlastní 

zaměstnance a nákladů na právní zastoupení. 

Za sledované období kalendářního roku 2016 nebylo v souvislosti s dotčenou 

problematikou vedeno proti subjektu žádné soudní řízení, ani tedy nebyl vydán žádný 

pravomocný rozsudek ve vztahu k subjektu. 

 

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí 

výhradní licence. 

Za sledované období kalendářního roku 2016 nebyla žádná výhradní licence subjektu 

poskytnuta. 
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Střední odborná škola Jarov 
190 00 Praha  9, Učňovská 100/1 

 

e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu 

jejich vyřízení. 

Za sledované období kalendářního roku 2016 nebyla proti postupu subjektu při 

poskytování informací podána žádná stížnost. 

 

f)    Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona. 

Povinnost poskytovat informace je ze zákona možná buďto na žádost nebo prostým 

zveřejněním. Zveřejňování informací subjektu je prováděno pomocí úřední desky, 

prostřednictvím PC ve veřejně přístupném vestibulu školy a prostřednictvím webové 

stránky (www.skolajarov.cz). 

 

O činnosti subjektu je pravidelně vydávána výroční zpráva. 

 

 

V Praze dne 9. 1. 2017 

 

 

 

 

             Mgr. Miloslav Janeček 

                            ředitel školy 

 

 

Zpracoval: Ing. David Fresar, ZŘOZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

 
 

 

   

Střední odborná škola Jarov 
190 00 Praha  9, Učňovská 100/1 

 

Příloha č. 4 

 

Povinně zveřejňované informace subjektu (Střední odborné školy Jarov; 190 00 Praha 9, 

Učňovská 100/1; IČ: 00300268) za kalendářní rok 2017 o činnosti v oblasti poskytování 

informací dle zákona 

 

 

V souladu s vyhláškou č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných 

o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění a dle 

ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů zveřejňuje Střední odborná škola Jarov; 190 00 Praha 9, Učňovská 

100/1; IČ: 00300268 (dále jen „subjekt“), tyto povinné informace za kalendářní rok 2017: 

 

a)    Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 

Za sledované období kalendářního roku 2017 nebyla podána žádná žádost o informace 

ve smyslu zákona, tj. z oblasti poskytování informací. 

Za sledované období kalendářního roku 2017 nebylo tedy vydáno žádné rozhodnutí o 

odmítnutí žádosti ve smyslu zákona, tj. z oblasti poskytování informací. 

 

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí. 

Za sledované období kalendářního roku 2017 nebylo podáno žádné odvolání proti 

rozhodnutí, neboť nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve smyslu 

zákona, tj. z oblasti poskytování informací. 

 

c)    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 nákladů na své vlastní 

zaměstnance a nákladů na právní zastoupení. 

Za sledované období kalendářního roku 2017 nebylo v souvislosti s dotčenou 

problematikou vedeno proti subjektu žádné soudní řízení, ani tedy nebyl vydán žádný 

pravomocný rozsudek ve vztahu k subjektu. 

 

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí 

výhradní licence. 

Za sledované období kalendářního roku 2017 nebyla žádná výhradní licence subjektu 

poskytnuta. 

 

 



 

18 

 

 
 

 

   

Střední odborná škola Jarov 
190 00 Praha  9, Učňovská 100/1 

 

e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu 

jejich vyřízení. 

Za sledované období kalendářního roku 2017 nebyla proti postupu subjektu při 

poskytování informací podána žádná stížnost. 

 

f)    Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona. 

Povinnost poskytovat informace je ze zákona možná buďto na žádost nebo prostým 

zveřejněním. Zveřejňování informací subjektu je prováděno pomocí úřední desky, 

prostřednictvím PC ve veřejně přístupném vestibulu školy a prostřednictvím webové 

stránky (www.skolajarov.cz). 

 

O činnosti subjektu je pravidelně vydávána výroční zpráva. 

 

 

V Praze dne 5. 1. 2018 

 

 

 

 

 

             Mgr. Miloslav Janeček 

                            ředitel školy 

 

 

Zpracoval: Ing. David Fresar, ZŘOZ 
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Střední odborná škola Jarov 
190 00 Praha  9, Učňovská 100/1 

 

Příloha č. 5 

 

Povinně zveřejňované informace subjektu (Střední odborné školy Jarov; 190 00 Praha 9, 

Učňovská 100/1; IČ: 00300268) za kalendářní rok 2018 o činnosti v oblasti poskytování 

informací dle zákona 

 

 

V souladu s vyhláškou č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných 

o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění a dle 

ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů zveřejňuje Střední odborná škola Jarov; 190 00 Praha 9, Učňovská 

100/1; IČ: 00300268 (dále jen „subjekt“), tyto povinné informace za kalendářní rok 2018: 

 

a)    Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 

Za sledované období kalendářního roku 2018 nebyla podána žádná žádost o informace 

ve smyslu zákona, tj. z oblasti poskytování informací. 

Za sledované období kalendářního roku 2018 nebylo tedy vydáno žádné rozhodnutí o 

odmítnutí žádosti ve smyslu zákona, tj. z oblasti poskytování informací. 

 

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí. 

Za sledované období kalendářního roku 2018 nebylo podáno žádné odvolání proti 

rozhodnutí, neboť nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve smyslu 

zákona, tj. z oblasti poskytování informací. 

 

c)    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 nákladů na své vlastní 

zaměstnance a nákladů na právní zastoupení. 

Za sledované období kalendářního roku 2018 nebylo v souvislosti s dotčenou 

problematikou vedeno proti subjektu žádné soudní řízení, ani tedy nebyl vydán žádný 

pravomocný rozsudek ve vztahu k subjektu. 

 

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí 

výhradní licence. 

Za sledované období kalendářního roku 2018 nebyla žádná výhradní licence subjektu 

poskytnuta. 
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Střední odborná škola Jarov 
190 00 Praha  9, Učňovská 100/1 

 

e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu 

jejich vyřízení. 

Za sledované období kalendářního roku 2018 nebyla proti postupu subjektu při 

poskytování informací podána žádná stížnost. 

 

f)    Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona. 

Povinnost poskytovat informace je ze zákona možná buďto na žádost nebo prostým 

zveřejněním. Zveřejňování informací subjektu je prováděno pomocí úřední desky, 

prostřednictvím PC ve veřejně přístupném vestibulu školy a prostřednictvím webové 

stránky (www.skolajarov.cz). 

 

O činnosti subjektu je pravidelně vydávána výroční zpráva. 

 

 

V Praze dne 1. 2. 2019 

 

 

 

 

 

             Mgr. Miloslav Janeček 

                            ředitel školy 

 

 

Zpracoval: Ing. David Fresar, ZŘOZ 
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Střední odborná škola Jarov 
190 00 Praha  9, Učňovská 100/1 

 

Příloha č. 6 

 

Povinně zveřejňované informace subjektu (Střední odborné školy Jarov; 190 00 Praha 9, 

Učňovská 100/1; IČ: 00300268) za kalendářní rok 2019 o činnosti v oblasti poskytování 

informací dle zákona 

 

 

V souladu s vyhláškou č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných 

o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění a dle 

ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů zveřejňuje Střední odborná škola Jarov; 190 00 Praha 9, Učňovská 

100/1; IČ: 00300268 (dále jen „subjekt“), tyto povinné informace za kalendářní rok 2019: 

 

a)    Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 

Za sledované období kalendářního roku 2019 nebyla podána žádná žádost o informace 

ve smyslu zákona, tj. z oblasti poskytování informací. 

Za sledované období kalendářního roku 2019 nebylo tedy vydáno žádné rozhodnutí o 

odmítnutí žádosti ve smyslu zákona, tj. z oblasti poskytování informací. 

 

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí. 

Za sledované období kalendářního roku 2019 nebylo podáno žádné odvolání proti 

rozhodnutí, neboť nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve smyslu 

zákona, tj. z oblasti poskytování informací. 

 

c)    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 nákladů na své vlastní 

zaměstnance a nákladů na právní zastoupení. 

Za sledované období kalendářního roku 2019 nebylo v souvislosti s dotčenou 

problematikou vedeno proti subjektu žádné soudní řízení, ani tedy nebyl vydán žádný 

pravomocný rozsudek ve vztahu k subjektu. 

 

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí 

výhradní licence. 

Za sledované období kalendářního roku 2019 nebyla žádná výhradní licence subjektu 

poskytnuta. 
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Střední odborná škola Jarov 
190 00 Praha  9, Učňovská 100/1 

 

e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu 

jejich vyřízení. 

Za sledované období kalendářního roku 2019 nebyla proti postupu subjektu při 

poskytování informací podána žádná stížnost. 

 

f)    Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona. 

Povinnost poskytovat informace je ze zákona možná buďto na žádost nebo prostým 

zveřejněním. Zveřejňování informací subjektu je prováděno pomocí úřední desky, 

prostřednictvím PC ve veřejně přístupném vestibulu školy a prostřednictvím webové 

stránky (www.skolajarov.cz). 

 

O činnosti subjektu je pravidelně vydávána výroční zpráva. 

 

 

V Praze dne 6. 1. 2020 

 

 

 

 

 

             Mgr. Miloslav Janeček 

                            ředitel školy 

 

 

Zpracoval: Ing. David Fresar, ZŘOZ 

 


