
Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, příspěvková organizace 
Na Mlýnici 611/36, 702 00 Ostrava 

 
 

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů za  rok 2021 

 

Ve smyslu ustanovení par. 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Usnesením vlády č. 875/2000 ze 

dne 6. září 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při 

zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona 

106/1999 Sb., zveřejňuje Waldorfská ZŠ a MŠ, příspěvková organizace výroční zprávu za 

předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací. 

 

– par. 18 odst. 1 pís. a) počet podaných žádostí o informace                                0 

– par. 18 odst. 1 pís. b) počet odvolání proti rozhodnutí                                       0 

– par. 18 odst. 1 pís. c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu              0 

– par. 18 odst. 1 pís. d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez 

uvádění osobních údajů: řízení o sankcích nebyla vedena 

– par. 18 odst. 1 pís. e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona jsou 

uvedeny v textu. 

 

 

    V porovnání s minulými lety se charakter dotazování nezměnil. Waldorfská ZŠ Ostrava, 

příspěvková organizace bezprostředně reaguje na množství telefonních a e-mailových dotazů 

ze strany veřejnosti a jiných orgánů státní správy a samosprávy, které nejsou evidovány podle 

citovaného zákona č. 106/1999 Sb. 

     Nejčastějšími tématy dotazů bylo přijetí žáků do 1. ročníku školy, zápis do l. třídy, dotaz 

na školní akce, přijetí žáků do školy z důvodu přistěhování, přestupů žáku z jiných ZŠ k nám. 

Informace o činnosti zveřejňuje Waldorfská ZŠ a MŠ Ostrava, příspěvková organizace 

prostřednictvím úřední desky ve vestibulu školy, na webových stránkách školy 

 ( www.zswaldorfostrava.cz), ve výroční zprávě o činnosti a hospodaření školy  a 

prostřednictvím sdělovacích prostředků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 24. 1. 2022                             Mgr. Lenka Holeksová 

                                                                       ředitelka Waldorfské ZŠ a MŠ Ostrava 

http://www.zswaldorfostrava.cz/
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