
 
 
 

Základní umělecká škola Bojkovice - informace zveřejňované o povinném subjektu 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a vyhlášky 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací 

zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v aktuálním znění 

 

1. Název                      Základní umělecká škola Bojkovice 
 

2. Důvod a způsob 
založení    

škola je zřízena na základě Školského zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky 
71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání a dle zákona č. 129/2000 Sb. 
o krajích  
 
zřizovatel: Zlínský kraj 
 
nadřízený orgán: Krajský úřad Zlínského kraje, Třída T. Bati 21, 761 90 Zlín 
 
zápis ve školském rejstříku: 1. 1. 2006, poslední změna: 1. 9. 2008 
 

3. Organizační 
struktura      

právní forma organizace: příspěvková organizace s právní subjektivitou 
 

 

Ředitelkou školy byla k 1. 7. 2004 jmenována hejtmanem Zlínského kraje Františkem Slavíkem  
p. Eva Regináčová. Zástupkyní ředitelky školy je Mgr. Petra Skočovská. 

4. Kontaktní spojení           
 

4.1 Kontaktní poštovní 
adresa 

sídlo: 
Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice 
 

4.2 Adresa úřadovny 
pro osobní návštěvu                

Adresa všech úřadoven (pracovišť) povinného subjektu určených pro osobní návštěvu. 
 
totožné s bodem 4.1 
 

4.3 Úřední hodiny             pondělí, úterý, středa v 10 - 12 hodin, čtvrtek a pátek ve 14 – 16 hodin 
 

4.4 Telefonní čísla         telefonní čísla:   572 641 222, 731 507 354 (ředitelna) 
                           571 895 285 (kancelář – účetní, zástupkyně) 
                           571 895 286 (sborovna) 
 

4.5 Čísla faxu                nepoužívá se 
 

4.6 Adresa internetové 
stránky        

www.zus-bojkovice.cz 
 

4.7 Adresa e-podatelny        zastupce.zusbojkovice@email.cz 
 

4.8 Další elektronické 
adresy        

reditelna.zusbojkovice@email.cz 
ucetni.zusbojkovice@email.cz 
 

5. Případné platby lze 
poukázat           

číslo bankovního účtu: 
školné (úplata za vzdělání) je hrazeno v hotovosti v kanceláři školy ve vyhlášených termínech 
 

6. IČ                         46254331 

7. DIČ                        ZUŠ Bojkovice není plátcem DPH. 
 
 

 

Statutární orgán 

 – ředitelka školy 

 

Údržba:  

školnice – domovnice 

topič - domovník 

 

Zástupkyně stat. orgánu 

= zástupkyně ředitelky 

školy 

 

Ekonomický úsek: 

účetní – hospodářka školy 

Výtvarný obor Hudební obor 

 

Taneční obor Literárně dramatický 

obor 
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8. Dokumenty                   

8.1 Seznamy hlavních 
dokumentů        

Školní vzdělávací program ZUŠ Bojkovice je zveřejněn na adrese   

http://www.zus-bojkovice.cz/dokumenty/ 

 
stejně tak platný Školní řád ZUŠ Bojkovice 
 

8.2 Rozpočet                  Údaje o rozpočtu a jeho schválení jsou zveřejněny ve Výroční zprávě o hospodaření a 

Stanovisku zřizovatele na adrese http://www.zus-bojkovice.cz/dokumenty/ 

 

9. Žádosti o informace        kancelář školy – informace, které nelze vyhledat na webu školy www.zus-bojkovice.cz  
poskytuje zástupkyně školy v úředních hodinách (viz 4.3) osobně ústně nebo telefonicky,  
písemně v souladu s vnitřní směrnicí č.j. ZUŠ/21/2012 zveřejněnou na adrese 

http://www.zus-bojkovice.cz/dokumenty/ 

 

10. Příjem žádostí a 
dalších podání          

viz směrnice č.j. ZUŠ/21/2012 zveřejněná na adrese 

http://www.zus-bojkovice.cz/dokumenty/ 

 

11. Opravné 
prostředky        

proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání ke Krajskému úřádu ve Zlíně 
prostřednictvím ředitelky školy, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo uplynutí lhůty pro 
vyřízení žádosti 

12. Formuláře                 formuláře jako nastavené žádosti o poskytnutí informací škola neposkytuje, jejich formu ponechává 
na žadateli 
 

13. Popisy postupů - 
návody pro řešení 
životních situací         

 http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/ (zde poté zvolit adekvátní oblast/i). 
 

14. Předpisy                   

14.1 Nejdůležitější 
používané předpisy          

http://www.zkola.cz/zkedu/management/prehledskolskychpredpisu/default.aspx 
kancelář školy ve svých úředních hodinách 
  

14.2 Vydané právní 
předpisy   

http://www.zus-bojkovice.cz/dokumenty/ 

 
15. Úhrady za 
poskytování informací 
 

 

15.1 Sazebník úhrad za 
poskytování informací                   

viz směrnice č.j. ZUŠ/21/2012 zveřejněná na adrese 

http://www.zus-bojkovice.cz/dokumenty/ 

15.2 Usnesení 
nadřízeného orgánu o 
výši úhrad za poskytnutí  
informací    

k nalezení na adrese http://www.kr-zlinsky.cz/en/15-sazebnik-uhrad-za-
poskytovani-informaci-cl-494.html 
 

16. Licenční smlouvy           

16.1 Vzory licenčních 
smluv 

 

16.2 Výhradní licence          

17. Výroční zpráva 
podle zákona č.  
106/1999 Sb.    

Výroční zpráva povinného subjektu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona 
je součástí Výroční zprávy o činnosti školy za každý školní rok. Aktuální vydání je zveřejněno na 

adrese  http://www.zus-bojkovice.cz/dokumenty/ 
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