
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/99 Sb.  
                                        za rok 2010 

 
zveřejněno: 21. 1. 2011 
   
 
  
Výroční zpráva Gymnázia, Pardubice, Dašická 1083 o činnosti v oblasti poskytování informací 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2010 
  
Podle §18 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je Gymnáziu, Pardubice, Dašická 1083, jako 
povinnému subjektu uloženo vydání Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací, která má obsahovat: 

a) počet podaných žádostí o informace 
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu 
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 

 
 a) počet podaných žádostí  

ředitel 450/60/0      

sekretariát 2300/50/15 

zástupci ředitele 350/50/0         

ekonomické oddělení  20/0/0 

mzdová účtárna   55/0/35        

Celkem 3175/160/50 

vysvětlivky:  
0/0/0 první číslo značí žádost podanou telefonicky nebo osobně, druhé žádost podanou elektronicky, třetí žádost 
podanou písemně 
Pozn.: 
Nejčastější dotazy se týkaly termínů “ Dne otevřených dveří“, podání přihlášek ke studiu, přijímacího řízení, 
adaptačních pobytů, výchovných problémů ve škole, podoby nových maturit   
  
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 

Bylo podáno 75 odvolání proti rozhodnutí ředitele o přijetí ke studiu. 
  
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu 

Nebyl žádný rozsudek soudu. 
  
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 

Nebylo žádné řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona. 
  
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 

Nebyly požadovány žádné informace. 
 
Povinnost poskytovat informace je ze zákona možná buď oproti žádosti, nebo prostým zveřejněním. Zveřejňování 
informací jednotlivých úseků bylo prováděno s využitím informačních letáků a prostřednictvím webové stránky 
(www.gypce.cz) či sdělovacích prostředků. Většina informací byla podána ústně při osobní návštěvě nebo 
telefonicky. 
  
Bylo vyhověno 18 žádostem o provedení opisu vysvědčení.  
Písemné poskytnutí informace o době trvání studia pro účely důchodového zabezpečení bylo 0. 
Účast na výstavě „Scholla Bohemia“. 
Inzerce v okresním tisku o plánovaných akcích k 100. výročí založení gymnázia. 
Zprávy v tisku o úspěších našich žáků v různých soutěžích a olympiádách.  
 
 
Pardubice 20. 1. 2011  

Ing. Jitka Svobodová, ředitelka školy 


