
 

 
 
 

 
 

Povinně zveřejňované informace 
 
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., vyhlášky č. 515/2020 Sb., o struktuře 
informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci 
agendy a zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby 442/2006, která stanoví strukturu 
informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Označení a uvozovací 
text položky 

Obsah položky 

Název Základní škola a praktická škola Arkadie, o. p. s. 

Důvod a způsob 
založení 

Důvod založení organizace: 
Důvodem založení  Základní školy a praktické školy Arkadie, o. p. s. byla a je výchova a 
vzdělávání žáků s mentálním postižením, nebo žáků s mentálním postižením v kombinaci 
s jiným druhem postižení (tzv. souběžné postižení více vadami).  
Základní škola a praktická škola Arkadie, o.p.s. je nedílnou součástí komplexní péče, kterou 
poskytuje Arkadie, o. p. s.  
Základní škola a praktická škola Arkadie, o. p. s. je zapsána v rejstříku škol a školských 
zařízení a je zařazena do sítě škol a školských zařízení, je tedy součástí výchovně vzdělávací 
soustavy ČR. 
Způsob založení organizace: 
Organizace byla založena dne 9. 10. 1990 formou notářského zápisu pod č. j. VSP/1-
2980/90-R. 
V současnosti je organizace je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, 
vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou – oddíl O, vložka 34 
pod IČO 25048791, v rejstříku škol 
Právní forma organizace: 
Obecně prospěšná společnost (dále jen o. p. s.) 
Hlavní účel a předmět činností organizace: 
Hlavním účelem a předmětem činnosti Základní školy a praktické školy Arkadie, o. p. s.  je 
výchova a vzdělávání žáků s mentálním postižením, nebo žáků s mentálním postižením 
v kombinaci s jiným druhem postižení (tzv. souběžné postižení více vadami). Tyto činnosti  
jsou realizovány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů v základní škole, střední škole, školní družině a školním klubu. 

Organizační struktura Je dána organizačním řádem organizace. Organizace se člení na organizační úseky uvedené 
v Rejstříku škol: 

- Základní škola. 
- Střední škola. 
- Školní družina. 
- Školní klub. 

Kontaktní poštovní 
adresa 

Základní škola a praktická škola Arkadie, o. p. s. 
U Nových lázní 1286/9 
Teplice  
415 01 

Adresa úřadovny pro 
osobní návštěvu 

Základní škola a praktická škola Arkadie, o. p. s. 
U Nových lázní 1286/9 
Teplice  



 

 
 
 

 
415 01 

Úřední hodiny Úřední hodiny podatelny: 
příjem dokumentů, vyřizování žádostí, výdej potvrzení atd. 
pondělí – pátek 6:15 – 14:15 hod. 

Telefonní čísla Pracoviště: U Nových lázní 1286/9, Teplice – 2. stupeň základní školy, střední škola a školní 
klub  
417 577 774 
 
Pracoviště: Purkyňova 2004/10, Teplice – 1. stupeň základní školy a školní družina 
417 537 995 
 
Ředitel školy: 
724 707 952 
 

Adresa internetových 
stránek 

https://www.zsarkadie.cz/  

Adresa podatelny Základní škola a praktická škola Arkadie, o. p. s. 
U Nových lázní 1286/9 
Teplice  
415 01 

Elektronická adresa 
podatelny 

podatelnazsarkadie.cz 

Datová schránka v8nd7mm 

Případné platby lze 
poukázat 

2800193938/2010 
 
Dále jsou umožněny platby v hotovosti v úředních hodinách na podatelně organizace. 

IČO IČO: 25048791 

Plátce daně z přidané 
hodnoty 

Organizace není plátcem DPH. 

Seznam hlavních 
dokumentů 

Školy a školská zařízení vedou v souladu s § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, podle povahy své činnosti tuto dokumentaci:  

- rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady uvedené v 
§ 147, 

- evidenci dětí, žáků (dále jen "školní matrika"),  
- doklady o přijímání dětí a žáků ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho 

ukončování, 
- vzdělávací programy podle § 4 až 6,  
- výroční zprávy o činnosti školy,  
- třídní knihu, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho 

průběhu,  
- školní řád nebo vnitřní řád, rozvrh vyučovacích hodin,  
- záznamy z pedagogických rad,  
- knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí a žáků, popřípadě lékařské posudky,  
- protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy,  
- personální a mzdovou dokumentaci, hospodářskou dokumentaci a účetní evidenci 

a další   dokumentaci stanovenou zvláštními právními předpisy.  
Dokumenty jsou vedeny v elektronické nebo listinné podobě a jsou uloženy v kanceláři 
vedení školy. 

https://www.zsarkadie.cz/


 

 
 
 

 
Žádosti o informace Místo a způsob, jak získat příslušné informace: 

- ústně nebo písemně v kanceláři vedení školy v úředních hodinách 
- písemně prostřednictvím pošty, e-podatelny nebo datové schránky 

Příjem podání a 
podnětů 

Žádosti a další podání se přijímají:  
- ústně nebo písemně v kanceláři vedení školy v úředních hodinách 
- písemně prostřednictvím pošty, e-podatelny nebo datové schránky 

Předpisy Jsou k dispozici v kanceláři ředitele školy. 

Nejdůležitější 
používané předpisy 

Zákony:  
- Ústavní zákon č. 1/1993, Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů  
- Ústavní zákon č. 2/1993, Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších 

předpisů  
- Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů  
- Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších 

předpisů  
- Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů  

- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů • Zákon č. 
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů  

- Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů  

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů  
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
- Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
- Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády:  
- Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a 

vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů  
- Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé 

výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické 
činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů  

- Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za 
poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů  

- Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky 
financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a 
konzervatoř zřizovanou krajem, obcí, nebo svazkem obcí, ve znění pozdějších 
předpisů  

 
Vyhlášky:  

- Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů  

- Vyhláška MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých 
záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších 
předpisů  



 

 
 
 

 
- Vyhláška MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších 

předpisů • Vyhláška MŠMT č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách 
organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti, ve znění pozdějších 
předpisů  

- Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech 
plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů  

- Vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění 
pozdějších předpisů  

- Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a 
školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů  

- Vyhláška MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů  

- Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších 
předpisů  

- Vyhláška MŠMT č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění 
pozdějších předpisů  

- Vyhláška MŠMT č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení 
a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a 
školní matriky, ve znění pozdějších předpisů  

- Vyhláška MŠMT č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších 
předpisů (do 31. 12. 2019)  

- Vyhláška MŠMT č. 310/2018 Sb., o krajských normativech  
- Vyhláška MŠMT č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů  
- Vyhláška MZd č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro 

děti, ve znění pozdějších předpisů  
- Vyhláška MZd č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz 

zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění 
pozdějších předpisů  

- Vyhláška MInf č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací 
zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve 
znění pozdějších předpisů 

Vydané právní 
předpisy 

Nejdůležitější předpisy: 
Všechny vydané předpisy jsou uloženy v ředitelně školy  

Licenční smlouvy Nejsou uzavřeny. 

Vzory licenčních smluv Nejsou uzavřeny. 

Výhradní licence Organizaci nebyly poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Výroční zpráva podle 
zákona o svobodném 
přístupu k informacím 

Zveřejněna na webu školy. 

 
 
 
 
 
 

 


