Povinné informace o Základní škole Halenkov 25
V tomto souboru najdete povinné informace o subjektu dle vyhlášky č. 442/2006
Sb., ve znění vyhlášky č. 416/2008:
Adresa: Základní škola Halenkov 25, 756 03 Halenkov
Ředitel školy: Mgr. Pavel Krůžela, tel. 571 457 360, 604 449 754
e-mail: zspr.halenkov@tiscali.cz
IČO: 70238944
Bankovní spojení: 25335851/0100 KB Vsetín
Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

1. Název:
Základní škola Halenkov 25
2. Důvod a způsob založení
2.1 Škola vznikla rozhodnutím ONV Vsetín v r. 1967 jako součást budování
sítě speciálních škol v okrese Vsetín. Od 1. 7. 2000 existuje jako samostatný
právní subjekt zřízený jako příspěvková organizace ŠÚ Vsetín. Od 1. 7. 2001
jako příspěvková organizace Zlínského kraje.
2.2 Základním posláním školy je výchova a vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami plnících povinnou školní docházku. Výuka probíhá
podle dvou vzdělávacích programů. V praktických třídách školy se vzdělávají
žáci s lehkým mentálním postižením, ve speciálních třídách školy žáci s těžkým
mentálním postižením spojeným s kombinovanými vadami nebo autismem.
Obsah vzdělávání určuje RVP pro ZV – příloha upravující vzdělávání žáků
s LMP. Na jeho základě byl vytvořen ŠVP „Umět si v životě vědět rady“, č.j.
171/2009 s přílohou „A“ vycházející z RVP pro obor vzdělávání ZŠ speciální.

3. Organizační struktura
ŘŠ

ZSO
PZ – vedoucí ŠJ

PZ – pedagogičtí
pracovníci

PZ - kuchařka

PZ – účetní

PZ – uklízečka,
školnice

ŘŠ – ředitel školy
ZSO – zástupce statutárního orgánu
PZ – podřízení zaměstnanci
Organizace vykonává činnosti těchto škol a zařízení:
- Základní škola pro žáky s mentálním postižením, včetně souběžného postižení
více vadami nebo autismem,
- Školní jídelna.
4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Základní škola Halenkov 25, 756 03 Halenkov
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu je shodná s poštovní adresou.
4.3 Úřední hodiny /po přechozí telefonické domluvě/:
škola: pondělí 8:00 – 11:00
jídelna: pondělí 8:00 – 10:00
středa
8.00 – 10. 00
4.4 Telefonní čísla:
ředitelna: 571 457 360, 604 449 754
vedoucí ŠJ, ekonomka: 571 457 360
fax: 571 457 360
4.5 Adresa internetové stránky:
http://zvshalenkov.sweb.cz
4.6 Adresa e-podatelny:
Škola nemá zřízenu elektronickou podatelnu.
4.7 Další elektronické adresy:
zspr.halenkov.reditel@seznam.cz

5. Případné platby lze poukázat
č. účtu: KB Vsetín 25335851/0100
6. IČ
70238944
7. DIČ
--8. Dokumenty
8.1. Seznamy hlavních dokumentů školy určených i pro veřejnost:
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Školní řád
ŠVP – „Umět si v životě vědět rady“, verze č. 4
8.2 Rozpočet
http://www.zkola.cz/zkedu/management/oddelenirozpoctuafinancovaniskolstviv
prenesenepusobnosti/default.aspx
9. Žádosti o informace
U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá
poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.
Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích
podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve
formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.
a) ústně
Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní
informaci.
Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním
žádosti v kanceláři ředitele školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických
komunikací.
b) e-mailem:
zspr.halenkov.reditel@seznam.cz
Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování.
c) písemně:
Základní škola Halenkov 25, 756 03 Halenkov
Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování.
10. Příjem žádostí a dalších podání
Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze
prostřednictvím ředitele školy
a to buď písemně, nebo ústně v úředních hodinách.

11. Opravné prostředky
V případě nesouhlasného rozhodnutí ředitele školy je možné podat žádost o
opravný prostředek ke Krajskému úřadu Zlínského kraje.
Adresa:
Krajský úřad
OŠMS
tř. Tomáše Bati 21
Zlín 760 01
Poučení o opravném prostředku je vždy součástí každého správního rozhodnutí
ředitele školy.
12. Popisy postupů
– návody pro řešení životních situací
Návody pro řešení životních situací souvisejících se vzděláváním v základních
školách a zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání:
http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/207
13. Předpisy
13.1 Nejdůležitější používané předpisy:
http://www.zkola.cz/zkedu/management/prehledskolskychpredpisu/default.aspx
http://www.msmt.cz/dokumenty
13.2 Vnitřní směrnice školy (VSŠ)
VSŠ jsou k dispozici v ředitelně školy.
14. Úhrady za poskytování informací
Škola nevyžaduje úhradu za poskytnutí informace.
15. Licenční smlouvy
--16. Výroční zpráva
Výroční zprávy školy za poslední 2 roky viz www. stránky školy – Dokumenty.

V Halenkově 1. 9. 2016

