ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LIBEREC
Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec 1
příspěvková organizace, IČO 64040445
Tel./fax: +420 485 110 192
E-mail: info@zusliberec.cz, Websides: www.zusliberec.cz

Výroční zpráva
o poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
ve znění pozdějších předpisů,
za rok 2018
Zpráva je sestavena na základě povinnosti vyplývající
číslo 106 / 1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
§ 18 odst. 1 písm. a)
počet podaných žádostí o informace
§ 18 odst. 1 písm. a)
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
§ 18 odst. 1 písm. b)
počet podaných odvolání proti rozhodnutí
§ 18 odst. 1 písm. c)
opis podstatných částí rozsudku soudu
§ 18 odst. 1 písm. d)
výčet poskytnutí výhradních licencí
§ 18 odst. 1 písm. e)
počet stížností podaných podle §16a zákona č. 106/1999 Sb.
§ 18 odst. 1 písm. f)
další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
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Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je škola
subjektem, který je povinen poskytovat veřejnosti informace vztahující se k její
působnosti.
Zveřejňování informací bylo prováděno prostřednictvím webových stránek školy
www.zusliberec.cz, facebooku, informačních letáků a sdělovacích prostředků
(rozhlas a televize, tištěná média).
Škola přijala a zodpověděla ústní, telefonické a e-mailové dotazy, jejichž obsah
se týkal upřesnění koncertů, vystoupení a výstav v budově školy i mimo ni, zápisu
do školy, třídních přehrávek, hodin pro rodiče, výměnných tuzemských
a zahraničních akcí, akcí pořádaných školou, organizace soutěží od školních
až po celostátní a mezinárodní úroveň, mimoškolních aktivit, koncertů pro rodiče
s dětmi a dalších činností školy, které nebyly podle zákona č. 106/1999, a tedy
v souladu se zákonem nejsou evidovány (organizace výuky v době nepřítomnosti

pedagoga, organizace výuky v době ředitelského volna a státem určených
prázdnin, způsob ukočení nebo přerušení studia, způsoby hodnocení prospěchu
žáků, připomínky ke zlepšení provozu a kvality výuky, poděkování apod.).
V Liberci 28. 2. 2019
Vypracoval: Tomáš Kolafa
_______________________
Ředitel školy

