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Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2020 

 

Podle § 18 zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

vydává příspěvková organizace Mateřská škola Ostrava, Repinova 19 výroční zprávu. 
 

 
Rok 2020 Zpracovala: Bc. Zuzana Kožušníková 
Adresa školy Repinova 19, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00 
IČO 75027356 
telefon/fax 596 123 679 
E-mail msrepinova@seznam.cz 

Mobil 773 619 909 
internetové stránky www.msrepinova.cz 

právní forma příspěvková organizace 

Název zřizovatele Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská 
Ostrava a Přívoz 

IZO 600144542 
Vedoucí pracovníci Ředitelka: Bc. Zuzana Kožušníková 

Přehled hlavní činnosti  

poskytování předškolního vzdělávání dětí podle § 33 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon) v plném jeho znění 

 
 

zabezpečení školního stravování dětí podle § 119 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v plném jeho 
znění 

 
 

zabezpečení stravování a stravovacích potřeb (závodní 
stravování) podle § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územního rozpočtu, ve znění 
zákona č. 557/2004 Sb. v plném jeho znění 

 
 

provozování školní jídelny pode § 39 zákona č. 76/1978 
Sb., o školských zařízeních ve znění pozdějších předpisů 

 
 

doplňková činnost: realitní činnost 

Kapacita Mateřská škola…….132 dětí 
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a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 
 

- počet podaných žádostí ............................................................................................................... 0 
 

- počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí .......................................................................... 0 
 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí ............................................................................ 0 
 

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání 

zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o zamítnutí žádosti 

o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v 

souvislosti se soudním řízením o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a 

to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů 

na právní zastoupení ................................................................................................................. 0 

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí 

výhradní licence ...................................................................................................................... 0 

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis 
 

způsobu jejich vyřízení ............................................................................................................. 0 
 

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona ...................................................... 0 

 
 
 
 
 

 
V Ostravě dne: 1. 1. 2021 

Zpracovala: Bc. Zuzana Kožušníková 


