
za období ot.ot.zo21. _ 3L.L2.202I
podle 9 18 zákona č" Lo6lt999 sb., o svobodném přístupu k informacím

Mateřská škola Roztoky, Spěšného 288, okres Praha-západ, příspěvková organizace jako povinný subjekt
dle zákona č.I06/L999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněnípozdějších předpisů předkládá
ke zveřejnění následující údaje:

yýsleoxY zA RoK 2021

Pozn: Veškeré písemné dotazy včetně kopiívyřízení za uvedené obdobíjsou k dispozici v ředitelně školy.

Škola přijala zodpovědně ústní, telefonické a emailové dotazy, jejichž obsah se týkal upřesnění dnů
otevřených dveří, přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, třídních schůzek, akcí pořádaných školou
a dalších činnostíškoly, které nebyly podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k ínformacím,
ve znění pozdějších předpisů, a tedy v souladu se zákonem nejsou evidovány'

Počet těchto žádostí není dle ustanovení 5 13 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve zněnípozdějších předpisů, součástívýroční zprávy o poskytnutíinformací.

Pokud byly podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytování
s žadatelem ústní formou, nebyl uplatňován žádný poplatek dle
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejňování informací bylo prováděno prostřednictvím školních
webových strá nek WWW.msroztoky.cz.
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Počet podaných žádostío informace 0
Počet vydaných rozhodnutío odmítnutí Žádosti 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0

opis podstatných částí každého rozsudku ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

Nejsou

Přehled všech výdajů vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a

povinnostech podle zákona č.106/1999 sb., a to včetně nákladů a své
zaměstnance a nákladů na právní zastoupení

Nebyly žádné
výdaje

Výčet poskytn utých výhrad ních licencí, včetně od ůvodněn í nezbytnosti
poskytn utí výh radní licence

Nebyly
poskytnuty žádné

licence
Počet stížností podaných podle 5 ]"6a zákona č.1o6/L999 Sb., důvody jejich
podánía stručný popis způsobu jejich vyřízení

Nebyly podány
žádné stížnosti

Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb. Neisou

e-mail:


