
 

Výroční zpráva 
o poskytování informací za rok 2016 vztahující se k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím v platném znění 
 
 
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav, příspěvková 
organizace, v souladu s ustanovením § 18 dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k 
informacím v platném znění, předkládá jako povinný subjekt ke zveřejnění následující údaje, 
které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací.  
 
 
  Přehled vyřizovaných žádostí 

 

 

1.  Počet písemně podaných žádostí o informace  1 

2.  Počet telefonicky a ústně podaných žádostí o informace  312  

3.  Počet podaných odvolání proti rozhodnutí  0  

4.  Počet vydaných rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí 
informace  

0  

5.  Počet soudních rozsudků, kterými došlo k přezkoumání rozhodnutí o odmítnutí 
žádosti o poskytnutí informace  

0 

6.  Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a popis  1  

7. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0 

 
Podrobnosti k bodu 6: 
Žádost o informace dle zákona (viz bod 1) byla písemně zaslána dne 1. července 2016. Škola 
tuto žádost zpracovala a zaslala odpověď tazateli dne 14. července 2016, tedy ve stanovené 
lhůtě. Dne 25. července obdržela škola Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace 
s přímým odkazem na § 16a předmětného zákona. Tazatel v této stížnosti označil odpovědi 
školy za neúplné. Požadované informace škola doplnila dne 29. července 2016.   
 
Povinně zveřejněné informace dle uvedeného zákona jsou umístěny na webových stránkách 
gymnázia www.gbv.cz a na úřední desce v budově školy.   
Mezi pravidelně poskytované informace patří informace o jazykových kurzech a jazykových 
zkouškách státních, mezinárodních a rovněž zkouškách z češtiny pro cizince kvůli trvalému 
pobytu. Dále hlavně podáváme informace související s přijímacím řízením, zejména ke dni 
otevřených dveří, o počtu přijímaných žáků a termínu podání přihlášek.  
Objevují se rovněž dotazy k nejrůznějším sportovním a kulturním aktivitám, které škola 
organizuje nebo se na nich podílí.  

Mgr. Eva Krutáková,  
ředitelka školy  

V Břeclavi dne 1. 3. 2017  
 


