
 

Informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

1. K zabezpečení předškolního vzdělávání a provozu školní výdejny zřídila Městská část 

Praha 9 příspěvkovou organizaci Mateřská škola Kytlická.     

  

2. Statutárním orgánem školy je ředitelka školy Bc. Kateřina Navarová, zástupkyní 

statutárního orgánu je zástupkyně Zuzana Poláčková. Informace ve smyslu zákona č. 106/1999 

Sb., lze získat u ředitelky školy, u níž lze podat žádost nebo stížnost, návrh, podnět či jiné 

dožádání anebo obdržet rozhodnutí. Ředitelka školy je správcem osobních údajů. Pověřencem 

pro zpracování osobních údajů ve škole je Ing. Jiří Johanis.    

  

3. Sídlo školy: Mateřská škola Kytlická, Kytlická 757, Praha 9 – Prosek, 190 00 

Úřední hodiny po předchozí domluvě: úterý, čtvrtek od 13.00 do 14.00.   

  

4. Kontaktní údaje: info@mskytlicka.cz, reditelka@mskytlicka.cz  

Tel. +420 725 531 875, +420 222 764 491       

  

5. Opravný prostředek proti rozhodnutí ředitelky, která podle § 165 zákona č. 561/2004, 

Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

rozhoduje a) o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, b) o ukončení předškolního vzdělávání, 

c) o ukončení individuálního vzdělávání dítěte, lze podat prostřednictvím ředitelky školy 

Magistrátu hl. m. Prahy.         

  

6. K vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů stanovuje ředitelka školy 

postup, který je v dokumentu Směrnice pro poskytování informací.   

  

7. Ředitelka školy se při výkonu své působnosti řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyhláškou č. 14/2005 Sb., 

o předškolním vzdělávání, zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. A dalšími právními předpisy. 

mailto:info@mskytlicka.cz
mailto:reditelka@mskytlicka.cz


Předpisy jsou na vyžádání poskytnuty k nahlédnutí u ředitelky školy.   

  

8. Sazebník úhrad za poskytování informací: úhrada za poskytnutí informace je stanovena 

finančním vyjádřením nákladů přímo souvisejících s vyhledáním a zpracováním informace.

  

9. Bankovní spojení: č. účtu 260231542/2010 (školné), 260231622/2010 (stravné). 

  

10. Zveřejněné dokumenty na webu školy: Školní vzdělávací program, Koncepce školy, 

Školní řád, Vnitřní řád ŠJ, Provozní řád, Směrnice pro poskytování informací, Výroční zpráva 

o činnosti v poskytování informací.        

  

11. Seznam dokumentů u ředitelky školy: Školní vzdělávací program, Organizační řád, 

Roční plán, Plán DVPP a další dokumenty (směrnice a nařízení). 


