
 

INFORMACE O ŠKOLE 

Název:  Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace 

Zřizovatel:  Statutární město Zlín 

Účel založení:  Základní škola byla zřízena za účelem výchovy a vzdělávání ve   
  školách, zařazených v rejstříku škol a školských zařízení v souladu se  
  zákonem č. 561/2004 Sb. (školským zákonem) a prováděcími předpisy  
  k tomuto zákonu.   

Předmět činnosti:  -    Poskytování základního vzdělávání 
- Poskytování školního stravování 

- Poskytování zájmového vzdělávání 

Organizační struktura:Statutárním orgánem je ředitel školy. Ředitelkou školy je PaedDr. 
   Zdeňka Jančíková, Ph.D. Jmenována do funkce 1.7. 2005.  

Součásti školy:  Základní škola 

   Školní družina 

   Školní jídelna 

Kontaktní poštovní adresa:  Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace 

Sídlo: třída Svobody, 868, Malenovice, 763 02, Zlín 

Adresa pro osobní návštěvu: Zlín Malenovice, tř. Svobody 868 

Úřední hodiny:  

Ekonomka školy:  pondělí – čtvrtek : 7:00 – 8:00,  9:40 – 10:00, 13:30 - 14:45 

Personalistka:      pondělí – čtvrtek: 7:00 – 8:00, 9:40 – 10:00, 12:30 - 13:30 

Vedoucí školní jídelny: pondělí – pátek : 7:00 –8:00, 14:00 -  14:45 

Telefonní čísla:  577 104 411, 774 716 119 recepce 

    774 106 119     ředitelna 

    775  564 055    školní jídelna 

    775 564 056     školní družina 
 

    775 564 033   pracovník pro informace 

Internetové stránky školy:  www.zsmalenovice.edupage.org 

Adresa e-podatelny:   zsmalsvob@zsmalenovice.cz 
ID datové schránky:   ia4muq4 

  

 

http://www.zsmalenovice.edupage.org/
mailto:zsmalsvob@zsmalenovice.cz


Další elektronické adresy:                 prijmeni@zsmalenovice.cz 

Číslo účtu školy: Platby lze poukázat na č. účtu: 1422344369/0800 

 

IČO    71008110     

IZO ZŠ    102 319 502 

IZO ředitelství:   600 114 007 

 

Seznamy hlavních dokumentů: (Tyto dokumenty jsou k nahlédnutí v úředních hodinách 
v kanceláři zástupkyně ředitelky Mgr. Švehlíkové). 
Školní vzdělávací program „Škola pro 21. století“ 
Školní řád 
Vnitřní řád školní družiny 
Vnitřní řád školní jídelny 
Strategický plán rozvoje školy 2018 – 2023 

 

Žádosti o informace:  

Žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.  

Ústně lze podat žádost o informace:  
- telefonicky 

- osobně (u ředitelky školy nebo u vedoucích jednotlivých součástí 

školy) 

Písemně lze podat žádost:  

- poštou 

- datovou schránkou 

- předáním písemné žádosti u ekonomky školy 

- elektronickou poštou.  

Opravné prostředky:   

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů 

od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě 

uvedeném v § 15 odst. 4. Zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u povinného subjektu, 

který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.  

Formuláře :   

Formuláře lze obdržet v kanceláři školy č. 111 a č. 113c nebo v elektronické podobě na www. 

stránkách školy: www.zsmalenovice.edupage.org 

 

Nejdůležitější používané předpisy:  

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) 

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících  

mailto:prijmeni@zsmalenovice.cz
http://www.zsmalenovice.edupage.org/


Vyhláška MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých záležitostech plnění 

povinné školní docházky 

Vyhláška MŠMT ČR č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání  

Vyhláška MŠMT ČR č. 15/2005 Sb., o organizaci školního roku 

Vyhláška MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování 

Vyhláška MŠMT ČR č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

potřebami a vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 

Vyhláška MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a šk. 

zařízeních.  

Všechny zákony, vyhlášky aj. se aplikují ve znění pozdějších předpisů  

 

Sazebník úhrad za poskytování informací 

1. Náklady spojené s vyhledáváním informací (za každou započatou hodin (80,- Kč). 

2. Pořízení kopie formátu A4 – jednostranně za list: 2 Kč; oboustranně 4Kč za list. 

3. Opatření technického nosiče dat (CD)  30,- kč 

4. Odeslání informace žadateli: cena dle platného sazebníku České pošty + 10 Kč. 

5. Email: zdarma 

 

 

Ve Zlíně Malenovicích 1. 9. 2020           PaedDr. Z. Jančíková, Ph.D., řed. školy 

 


