Povinně zveřejňované informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění
Škola je zřizována Libereckým krajem jako příspěvková organizace a je zařazena ve školském rejstříku.
Poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a vyšší odborné vzdělání zakončené absolutoriem.

Název organizace:
Sídlo organizace:

Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie,
Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace
Horní náměstí 1200/15, 466 79 Jablonec nad Nisou

Právní forma:

příspěvková organizace

IČ organizace:

60252511

Identifikátor školy:

600020380

Ředitel školy:

Mgr. Jiří Kabelka

Zástupci ředitele:

Ing. Helena Janegová – ZŘ pro ekonomiku a organizaci, statutární
zástupce ředitele školy
Ing. Monika Saifrová – ZŘ pro organizaci a provoz

Výchovný poradce:

Mgr. Dita Kosáková

Kontaktní údaje:

telefon: 483 312 364
e-mail: info@vosmoa.cz
webové stránky: www.vosmoa.cz
ID schránky: hkbmaqu

Organizace vykonává činnost střední školy a vyšší odborné školy ve smyslu ustanovení zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), v platném znění.
Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný radou kraje. Ředitel jedná jménem organizace
samostatně. Je odpovědný radě kraje za činnost organizace. Při své činnosti je povinen postupovat
v souladu s platnými právními předpisy, správními předpisy kraje a jeho vnitřními organizačními
předpisy. Ředitel plní povinnosti v souladu s § 164 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a dále rozhoduje
podle § 165 tohoto zákona o právech a povinnostech v oblasti státní správy. Na rozhodnutí ředitele
se vztahuje zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Ředitel školy jmenoval svého
statutárního zástupce, který jej zastupuje v době nepřítomnosti. Statutárním zástupcem je
Ing. Helena Janegová.
Odvolání proti uvedeným rozhodnutím i proti rozhodnutí o odmítnutí informace (§16 zákona
č. 106/1999 Sb.) lze podat do 15 dnů (proti rozhodnutí o nepřijetí do 3 dnů) od doručení na ředitelství
školy. Odvolacím orgánem je Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu
Libereckého kraje.

Žádosti o informace, případně stížnosti, podněty a oznámení přijímá a eviduje v pracovní době paní
Romana Halamová v kanceláři školy a na telefonu 483 312 364, e-mail sekretariat@vosmoa.cz .
Informace se mohou týkat jen faktických údajů k otázkám v působnosti ředitele školy a jsou
poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., v platném znění. Žádost se podává ústně nebo
písemně; žádá-li se písemné vyřízení, je nutná žádost písemná. Žádaná informace je poskytnuta do 15
dnů od přijetí podání, pokud nevyžaduje upřesnění nebo konzultaci s jinými orgány. Lhůtu je pak
možno prodloužit maximálně o 10 dnů s povinností sdělit tuto skutečnost žadateli před uplynutím
lhůty pro podání informace.
Postup vyřizování stížností, oznámení a podnětů řeší § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, §174
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách
organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti. Vše v platném znění.

Předpisy
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), v platném znění.
Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona.
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění.
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování studia ve středních školách maturitní
zkouškou, v platném znění.
Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění.
Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění.
Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.
Škola se dále řídí dalšími předpisy s celostátní působností a Směrnicemi zřizovatele.
Uvedené předpisy a Výroční zpráva o činnosti školy a Zpráva o činnosti organizace jsou k nahlédnutí
u ředitele školy.
Sazebník
poštovné dle aktuálních cen České pošty
kopie A4 2,- Kč
vyhledávání a výpis
1/4 hod. 30,- Kč (u informací většího rozsahu splatné předem)
stejnopis a opis vysvědčení a diplomu o absolutoriu
100,- Kč

Mgr. Jiří Kabelka, v. r.
ředitel VOŠMO a Obchodní akademie
Jablonec nad Nisou

