
Mateřská škola, Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č.560, okres Liberec, 

příspěvková organizace 

Výroční zpráva o poskytování informací podle 

zákona 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím za rok 2021 

Výroční zpráva je vypracována na základě ustanovení § 18 odst. I zákona 

č. I 06/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o svobodném přístupu 

k informacím. 

• § 18 odst. l písm. a) počet podaných žádostí o informace: O 

• § 18 odst. 1 písm. b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: O 

• § 18 odst. I písm. c) popis podstatných částí rozsudku soudu: O 

• § 18 odst. 1 písm. d) výčet poskytnutí výhradních licencí: O 

• § 18 odst.I písm. e) počet stížností podaných podle§ 16a zákona č.106/1999 Sb.: O 

• § 18 odst. 1 písm. f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 

jsou uvedeny níže v textu 

Na základě zákona č. I 06/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je škola 

subjektem, který je povinen poskytovat veřejnosti informace vztahující se k její působnosti . 

Zveřejňování informací mateřské školy bylo prováděno prostřednictvím: webových 

stránek školy: www.ms-hodkovice.cz, školního vzdělávacího programu předškolního 

vzdělávání, městského rozhlasu, Kulturního kalendáře města, výroční zprávy o činnosti 

mateřské školy za daný školní rok, informačních letáků, sdělovacích prostředků, e-mail 

rodičům: ms.rodice@seznam.cz, informační nástěnky Města Hodkovice nad Mohelkou. 

Dále předáváme informace využíváním osobního jednání se zákonnými zástupci a 

schůzek se zákonnými zástupci v mateřské škole. 

Za toto období mateřská škola přijala ( z řad rodičovské veřejnost) a zodpověděla ústní, 

telefonické, e-mailové a facebukové dotazy, jejichž obsah se týkal upřesnění dnů 

otevřených dveří, zápisů do 1. tříd do ZŠ, schůzek rodičů, přijímání dětí do MŠ, 

sportovních akcí, akcí pořádaných školou, mimoškolních aktivit a dalších činností školy, 

které nebyly podle zákona č . 106/ 1999, a tedy v souladu se zákonem nejsou evidovány . 

Vypracovala: Mgr. Irena Ryplová 

y Hodkovicích nad Mohelkou dne 2. ledna 2022 
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