Informace pro
veřejnost
podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
a. Základní informace
●
●
●
●
●
●
●

adresa školy: Doctrina - Podještědské gymnázium, s.r.o., Sokolovská 328, PO BOX 28, Liberec
14, 460 14
telefon: kancelář-ředitelna 485 123 556, sborovna 485 123 573
e-mail: gymnazium@doctrina.cz
právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 467 088 12
zřizovatel: Doctrina – základní škola a mateřská škola, s.r.o, Na Perštýně 404/44, Liberec IVPerštýn, 460 01 Liberec, jednatel: Mgr. Jiří Paclt
datum otevření školy: 1. září 1992

b. Vedení školy
●
●
●
●
▪

ředitel školy: Mgr. Jiří Jansa
zástupkyně ředitele školy: PaedDr. Jaroslava Šiftová
telefon: 485 123 556
e-mail: jansa@doctrina.cz; siftova@doctrina.cz
vymezení pravomocí a působnosti ředitele a zástupkyně ředitele
o podle § 164 -166 zákona č.561/2004 Sb.
o podle Statutu Doctrina - Podještědského gymnázia, s.r.o.
Ředitel a jeho zástupkyně jsou pověřeni k přijímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informací.

c. Odvolání proti rozhodnutí
Odvolání je možné proti všem rozhodnutím ředitele (kromě rozhodnutí o přijetí ke studiu) u ředitele školy,
zřizovatele školy, Krajského úřadu v Liberci, Spolku pro podporu Podještědského gymnázia nebo u
obvyklých
školských
orgánů
(ČŠI,
MŠMT),
a
to
písemně
do
3
dnů.
Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů: vždy písemně do 7 dnů od doručení.
Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb.: vždy na písemnou
žádost písemně do 7 dnů od doručení žádosti.

d. Přehled nejdůležitějších předpisů
Ředitel školy se při výkonu své působnosti řídí:
● Listinou základních práv a svobod, čl. 17, odst. 1, 2, a 4, dále
● zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Rozsah působnosti školy je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), příslušnými vyhláškami a
Statutem Doctrina - Podještědského gymnázia.

e. Sazebník úhrad za poskytování informací
●
●
●
●

mzdové náklady
materiálové náklady
stejnopisy/duplikáty úředních listin

50,-Kč za započatou půlhodinu
5,-Kč za každou stranu pořízené fotokopie nebo tisku
50,- Kč omluvný list
100,- Kč zpráva o studiu/vysvědčení
150,- Kč stejnopis maturitního vysvědčení
doručovací náklady podle platného ceníku České pošty a.s.

f. Výroční zpráva
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy a je k nahlédnutí na ředitelství školy a na
internetové adrese https://gdoctrina.cz.
V Liberci dne 6. ledna 2020

Mgr. Jiří Jansa, ředitel školy

