ÚŘEDNÍ DESKA
1. Název
Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené,
Ostrava – Poruba, příspěvková organizace
2. Kontaktní poštovní adresa
Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené
Spartakovců 1153, Ostrava – Poruba, 708 00
3. Zřizovatel
Moravskoslezský kraj
Adresa: 28. října 117, 702 18 Moravská Ostrava
4. Způsob a důvod založení
1. 9. 1982 Speciální škola pro nedoslýchavé – zřizovatel MŠMT
1. 4. 2001 Spec. škola a zařízení pro sluchově postižené,
Ostrava-Poruba, Spartakovců 1153 - zřizovatel Moravskoslezský kraj
1. 9. 2007 Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené,
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace – zřizovatel Moravskoslezský kraj
Důvod založení: potřeba vzdělávání žáků se sluchovým a těžkým řečovým postižením.
Hlavním účelem zařízení je uskutečňování výchovy a vzdělávání dětí a žáků podle
vzdělávacích programů / ŠVP pro základní vzdělávání žáků se sluchovým a řečovým
postižením /.
5. Organizační struktura
Základní škola
Mateřská škola
Speciálně pedagogické centrum
Školní družina
Školní klub
Internát
Školní jídelna
6. Kontaktní spojení
E-mail: special.skola@deaf-ostrava.cz
Adresa internetové stránky: www.deaf-ostrava.cz
Datová schránka: ID – d2ifcii
Ředitel školy
Mgr. Libor Suchoň
tel. 595 694 547, e-mail: libor.suchon@deaf-ostrava.cz

Zástupce ředitele
PaedDr. Iva Mrkvicová
tel. 595 694 543, e-mail: iva.mrkvicova@deaf-ostrava.cz
Výchovná poradkyně
Mgr. Libuše Brožová
e-mail: brozova@deaf-ostrava.cz
Vedoucí vychovatelka
Mgr. Simona Pelhřimovská
tel. 595 694 544, e-mail: internat@deaf-ostrava.cz
Vedoucí učitelka mateřské školy
Mgr. Dana Škorpíková
tel. 595 694 545, e-mail: materska.skola@deaf-ostrava.cz
Vedoucí SPC
Mgr. Jana Barvíková
tel. 595 694 542, e-mail: jana.barvikova@deaf-ostrava.cz
Sociální pracovnice
Bc. Bohumila Hříbková
tel. 595 694 542, e-mail: bohumila.hribkova@deaf-ostrava.cz
Vedoucí školní jídelny
Leona Štěrbová
tel. 595 694 549, e-mail: jidelna@deaf-ostrava.cz
Účetní
Lenka Vítková
tel. 595 694 523, e-mail: lenka.vitkova@deaf-ostrava.cz
Ekonomka
Jana Zábojníková
tel. 595 694 524, e-mail: jana.zabojnikova@deaf-ostrava.cz
Technik
Milan Kuhejda
tel. 595 694 541, e-mail: milan.kuhejda@deaf-ostrava.cz
7. Bankovní spojení, identifikační číslo org., daňové identifikační číslo
Komerční banka – bankovní spojení: 12334761/0100
IČO: 00601985
DIČO: nejsme plátci DPH

8. Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
Novelou zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je
s účinností od 21.2.017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a
střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její ředitel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý
výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je
sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený
rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách
zřizovatele https://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html
9. Výroční zpráva o činnosti školy a výroční zpráva o hospodaření školy
Výroční zprávy jsou k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě školy. V elektronické podobě
jsou výroční zprávy umístěny v záložce „Úřední deska“.
10. Žádosti o informace
Právo na informace je zakotveno v Listině práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob
poskytování informací stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
ve znění pozdějších předpisů.
Žadatelem o informaci může být každá fyzická či právnická osoba. Základní škola pro SP
a Mateřská škola pro sluchově postižené Ostrava – Poruba, příspěvková organizace je
povinna poskytovat informace vztahující se k činnosti.
Ze žádosti musí být zřejmé, kdo ji činí a komu je určena.
Žádost lze podávat ústně, písemně, elektronicky.
11. Příjem žádostí
Příjem žádostí o poskytnutí informací, vyřizování stížností, podnětů a oznámení bude
provádět ředitel školy Mgr. Libor Suchoň.
V případě jeho nepřítomnosti zástupkyně ředitele PaedDr. Iva Mrkvicová.
Mgr. Libor Suchoň, ředitel školy
tel: 595 694 547
e-mail: libor.suchon@deaf-ostrava.cz
PaedDr. Iva Mrkvicová, zástupkyně ředitele školy
tel: 595 694 543
e-mail: iva.mrkvicova@deaf-ostrava.cz
12. Opravné prostředky
Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů
ode dne doručení rozhodnutí.
Odvolání se podává k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu.
Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace – viz výše.
13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací
viz.: Stránky Ministerstva vnitra: www.mvcr.cz/rady.

13. Předpisy
Nejdůležitější předpisy, kterými se ředitel školy při výkonu své funkce řídí:
• Zákon č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání
• Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení
• Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
• Zákon č. 191/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
• Zákon č. 563 /2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů

V Ostravě, dne 1. 9. 2016

Mgr. Libor Suchoň
ředitel školy

