Odpověď na žádost o poskytnutí informace č. 1/2018 dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Žádost o poskytnutí informací – podána dne 25.1.2018
Dotaz č. 1
Kolik žáků má ZŠ, jejíž zřizovatelem je vaše obec, k 1.1.2017?
Odpověď: K 1.1.2017 má ZŠ 84 žáků.
Dotaz č. 2
Byla v posledních třech letech zřizovatelem povolena výjimka z nejnižšího počtu žáků
stanoveného zákonem (v souladu s § 23, odst. 4 školského zákona)?
Odpověď: Nebyla.
Dotaz č. 3
Byla v posledních třech letech zřizovatelem povolena výjimka z nejnižšího počtu žáků
stanoveného zákonem (v souladu s § 23, odst. 5 školského zákona)?
Odpověď: Nebyla.
Dotaz č. 4
Byla v posledních třech letech zřízena přípravná třída základní školy?
4.1. Pokud ano, kolik má tato třída žáků k 1.1.2017?
Odpověď: Nebyla.
Dotaz č. 5
Přispívá obec ZŠ na platy nad rámec dotace ze státního rozpočtu?
5.1. Pokud ano, kolik činil tento příspěvek na jednoho zaměstnance na měsíc?
Odpověď: Nepřispívá.
Dotaz č. 6
Kolik činily neinvestiční výdaje základní školy, které zabezpečovala obec (celkem za rok 2016)?
Odpověd: ZŠ a MŠ je spojené zařízení. Dne 25.1.2018 byl ředitelkou ZŠ a MŠ Vikýřovice
odeslán dotaz, zda žadatel vyžaduje odpověď jen za základní školu nebo i včetně
mateřské školy.
Po upřesnění dotazu bude zodpovězeno.
Dotaz ke dni odeslání odpovědi nebyl upřesněn.
Dotaz č. 7
Jaký je průměrný měsíční hrubý plat (včetně osobního ohodnocení a odměn) učitele ZŠ
zřizované ve vaší obcí za první deset měsíců roku 2017?
Odpověď: ZŠ a MŠ je spojené zařízení. Dne 25.1.2018 byl ředitelkou ZŠ a MŠ Vikýřovice
odeslán dotaz, od kterých pedagogů má být průměrná měsíční mzda poskytnuta
s dodatkem, že výkazy se zpracovávají vždy čtvrtletně. Z tohoto důvodu bude
praktické sdělit průměrnou mzdu za 9 měsíců nebo za 12 měsíců roku 2017.
Po upřesnění dotazu bude zodpovězeno.
Dotaz ke dni odeslání odpovědi nebyl upřesněn.
Odpovědi na žádané informace byly odeslány dne 9.2.2018 e-mailem.

