
        G  Y  M  N  Á  Z  I  U  M  
                Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62 

                   PSČ 751 31,  tel.: 581 705 321, fax:581 705 329 
e-mail :  gym@glnb.cz        

 

Následující informace, jsou zveřejněny dle pokynu MŠMT č. j. 31 479/99-14 ze 
dne 8. 11. 1999, k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu informacím. 
 

a) Mgr. Jiří Farný, ředitel Gymnázia Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková 
organizace, byl jmenován ředitelem školy s účinností od 1. ledna 2012 

b) Pravomoc a působnost ředitele je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb. ( školský zákon ) 

c) Poskytování informací:  Mgr. Jiří Farný, ředitel školy 

tel: 581 705 321, 774 780 517 

e-mail: jiri.farny@glnb.cz 

Zástupce ředitele:   Mgr. Michal Kozelka 
                                tel.: 581 705 326, fax: 581 705 329 
                               e-mail : michal.kozelka@glnb.cz 

            Pracovník pověřený přijímáním písemných stížností, podnětů a oznámení:  
                                           Marta Dohnalová – sekretariát 
                                           tel.: 581 705 321, fax: 581 705 329 
                                           e-mail: marta.dohnalova@glnb.cz  

     d)   Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy je možné podat prostřednictvím našeho          
 gymnázia v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. a zákonem č. 561/2004Sb. 

e) Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. a 
zákonem č. 561/2004Sb. a vnitřním předpisem. 

f) Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovuje zákon č. 106/1999 Sb. 

g) Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí: 
zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), zákon č. 563/2004 Sb. (zákon o pedagogických 
pracovnících), zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád), vyhláška č. 672/2004 Sb. (o ukončování 
studia ve středních školách), vyhláška č. 671/2004 Sb. (přijímací řízení), vyhláška č. 13/2005 
Sb. (o středním vzdělávání), vyhláška č. 16/2005 Sb. (o organizaci školního roku), vyhláška 
č. 64/2005 Sb. (o evidenci školních úrazů), vyhláška č. 73/2005 Sb., vyhláška č. 84/2005 Sb. 
v platném znění, a pokynů MŠMT. 

Do těchto předpisů je možno nahlédnout na základě předem dohodnutého času v kanceláři 
školy. 

h) Sazebník úhrad za poskytování informací:  
Pořízení kopie – jedna strana formátu A4 : 2,- Kč 
                           jedna strana formátu A3 : 4,- Kč 

úhrada skutečných nákladů spojených: s vyhledáváním a zpracováním informací 
                                                                s opatřením technických nosičů dat 
                                                                s odesláním informací 
V odůvodněných případech lze podmínit vydání informací zaplacením zálohy. 

 
 
       V Lipníku nad Bečvou dne 3. 9. 2012                               Mgr. Jiří Farný  
         ředitel školy 


