
Povinně zveřejněné informace 

Zveřejněné informace dle § 5 odst. 3 zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů 

Úplný oficiální název:  Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny, příspěvková 
organizace 

Důvod založení:  vzdělávání a výchova žáků hospitalizovaných v Dětské psychiatrické nemocnici  

Způsob založení: zřizovací listina 

Kontaktní údaje:  poštovní adresa - Pod Nemocnicí 2503, 440 01 Louny 
tel. - 415620180 
e-mail - zsdpl.reditel@centrum.cz 
datová schránka - qww66d4 

Identifikační číslo organizace: 70841543 

Daňové identifikační číslo (DIČ): organizace není plátcem DPH 

Bankovní spojení: 27-5427570267/0100 

Zřizovatel:  Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
IČ 70892156, www.kr-ustecky.cz 

Popis organizační struktury 

 

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje: 
Zákon 561/2004 Sb., školský zákon 
Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 
Vyhláška 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 
Vyhláška 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 
Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  



Zákon č.  500/2004 Sb., správní řád 
Nařízení EU 2016/679 GDPR 
Zákon 262/2006, Sb., zákoník práce 
 
Místo a způsob, jak získat příslušné informace: webová stránka školy; nahlédnutí do 
zveřejněných dokumentů v sídle školy; podání žádosti o informace 
 
Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet 
rozhodnutí: písemně poštou na adresu sídla školy; datovou schránkou; písemně e-mailem na 
zsdpl.reditel@centrum.cz  
 
Sazebník úhrad za poskytování informací: nahlížení - zdarma; pořizování tiskových kopií - 1 Kč 
za stranu; pořizování elektronické kopie  - CD 50 Kč; odeslání poštou - dle aktuální sazby 
poštovních služeb 
 
Výroční zprávy o činnosti organizace v oblasti poskytování informací: 
Za rok 2017 
1.  Počet podaných žádostí o informace  0 
2.  Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti  0 
3.  Počet podaných odvolání proti rozhodnutí  0 

4.  
Opis rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí 
žádosti o poskytnutí informace a přehled výdajů  

0 

5.  Poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence  0 
6.  Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení  0 
7.  Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona  0 
 
 


