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Informace povinně zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 
 

 

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 zveřejňuje v souladu s ustanovením  

§ 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, 

a vyhláškou č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném 

subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění, následující  

informace: 

 
Označení a uvozovací text Obsah položky 

1. Název subjektu Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 

2. Důvod a způsob založení Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 byla zřízena jako 

příspěvková organizace ke dni 1. 1. 1995 Školským úřadem v 

Praze 7 dne 16. 11. 1994 pod čj. 308/94/Ja. Rozhodnutím MŠMT 

ČR čj. 34011/2000-14 ze dne 1. 1. 2001 se organizace stala s 

účinností od 1. 1. 2001 příspěvkovou organizací kraje Hlavní 

město Praha. 

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 poskytuje 

základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje 

také pro vzdělávání ve středních školách uměleckého zaměření a v 

konzervatořích, případně pro studium na vysokých školách s 

uměleckým a pedagogickým zaměřením. 

3. Organizační struktura 

 
 

 

4. Kontaktní spojení --- 

4.1 Kontaktní poštovní adresa Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 

Šimáčkova 16/1452, 170 00 Praha 7 

ředitelka školy

zástupce ředitelky

učitelé hudebního 
oboru (mimo sborový 

zpěv a hudební 
nauku)

zástupce ředitelky

učitelé výtvarného, 
tanečního a literárně-
dramatického oboru, 
sborového zpěvu a 

hudební nauky

hospodářka 

provozní zaměstnanci
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4.2 Adresa úřadovny pro osobní 

návštěvu 

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 

Šimáčkova 16/1452, 170 00 Praha 7 

4.3 Úřední hodiny PO, ČT:        13.00 – 17.30  

ÚT, ST, PÁ: 13.00 – 16.00 

4.4 Telefonní čísla Kancelář školy: 220 875 863 

Ředitelka školy: 220 876 845 

Zástupce ředitelky: 220 806 848 

Kancelář sborů: 220 877 504 

4.5 Čísla faxu --- 

4.6 Adresa internetové stránky www.zuss.cz 

4.7 Adresa e-podatelny --- 

4.8 Další elektronické adresy info@zuss.cz 

5. Případné platby lze poukázat PPF Banka: 2003040007/6000 - platby úplat za vzdělávání 

PPF Banka: 2003040023/6000 - platby půjčovného, kurzovného 

6. IČ 61 387 312 

7. DIČ Škola není plátcem daně z přidané hodnoty. 

8. Dokumenty --- 

8.1 Seznamy hlavních 

dokumentů 

1. Koncepce rozvoje školy 

2. Školní vzdělávací program Základní umělecké školy, Praha 7, 

Šimáčkova 16 

3. Školní řád 

4. Organizační řád 

8.2 Rozpočet 2018 - 22.515.148 Kč  

2019 - 19.798.000 Kč (předpoklad) 

9. Žádosti o informace Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, v platném znění, škola poskytuje: 
a) zveřejněním na internetových stránkách školy, 

b) žadateli na základě žádosti. 

10. Příjem žádostí a dalších 

podání 

Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně nebo písemně. 

Žádost podanou písemně může žadatel doručit poštou, osobně do 

kanceláře školy, prostřednictvím datové schránky. 

11. Opravné prostředky Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace podle 

zákona č. 106/1999 Sb.: 
a) místo podání odvolání: Základní umělecká škola, Praha 7, 

Šimáčkova 16, 

b) lhůta pro podání odvolání: do 15 dnů ode dne doručení 

rozhodnutí, 
c) způsob podání odvolání: písemně, 
d) způsob doručení odvolání: osobně, poštou, prostřednictvím 

datové schránky. 

12. Formuláře Seznam používaných formulářů: 
1) Formulář žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 

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

znění, pro fyzické osoby 

2) Formulář žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 

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

znění, pro právnické osoby 

Formuláře žádostí lze získat v kanceláři školy v úředních hodinách, 

nebo v elektronické podobě na internetových stránkách školy. 

13. Popisy postupů návody pro 

řešení životních situací 

Popisy postupů pro řešení životních situací jsou uvedeny ve 

veřejném informačním systému - Portál veřejné správy ČR 

(dostupný z: https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace), a to v kategorii 

Vzdělávání, věda a výzkum a dále v podkategorii Základní 

umělecké školy. 

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace
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14. Předpisy --- 

14.1 Nejdůležitější používané 

předpisy 

1. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

2. Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání 

3. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů 

4. Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, 

přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-

psychologické činnosti pedagogických pracovníků 

5. Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických 

pracovníků 

Předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři školy, nebo jsou dostupné 

v elektronické podobě na http://www.zakonyprolidi.cz/ v sekci Sbírka 

zákonů ČR  

15. Úhrady za poskytování 

informací 

--- 

15.1 Sazebník úhrad za 

poskytování informací 

Sazebník úhrad za poskytování informací je k dispozici v kanceláři 

školy a na internetových stránkách školy. 

15.2 Usnesení nadřízeného 

orgánu o výši úhrad za 

poskytnutí informací 

--- 

17. Výroční zpráva podle 

zákona č. 106/1999 Sb. 

Výroční zpráva o činnosti školy v oblasti poskytování informací 

dle § 18, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, v platném znění, je k dispozici na webových 

stránkách školy, a to vždy za příslušný kalendářní rok. 

 

 
 
 
Aktualizováno dne 01. 09. 2018 

 

 

 

 

PhDr. Jana Mazánková, v. r. 

Ředitelka školy 

 

http://www.zakonyprolidi.cz/

