
Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/ 2006, která stanoví strukturu informací 

zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 18 zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

1. Název
Základní škola a Mateřská škola při Thomayerově nemocnici, Praha 4, Vídeňská 800 

2. Důvod a způsob založení
Organizace poskytuje předškolní a základní vzdělání pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Součástí organizace je školní družina. 
Zřizovatelem organizace je Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1. 

3. Organizační struktura

Ředitelka školy 

Statutární zástupce ředitelky Hospodářky + Admin.prac. ŠJ 

 ZŠ, ŠD 

4. Kontaktní spojení
Poštovní adresa: Základní škola a Mateřská škola při Thomayerově nemocnici 

 (pavilon T) 
 Vídeňská 800 
 146 00 Praha 4 

Úřední hodiny dle dohody. 
Telefonní čísla: 241721621, 261082374, 261082323 
Číslo faxu: 241721621 
Adresa internetové stránky: www.skolaftn.cz 
Elektronické adresy: sps.videnska_zs@zris.mepnet.cz, 

   odkaz pedagogický sbor 

5. Případné platby lze poukázat
Běžný účet: 75817349/ 0800 
Účet FKSP: 75814359/ 0800 

6. IČ
IČ: 60446714 

7. DIČ

Zástupce ředitelky školy 

MŠ 

http://www.skolaftn.cz/
mailto:sps.videnska_zs@zris.mepnet.cz


Nemáme. 

8. Dokumenty
Školní vzdělávací program 
Dokumenty, formuláře 

9. Žádost o informace
Žádost o informace lze podávat písemně na adresu školy, osobně v kanceláři školy. 

10. Příjem žádostí a dalších podání.
Žádost a další podání lze podat písemně na adresu školy, osobně v kanceláři školy. 

11. Opravné prostředky
Osobně v kanceláři školy. 
Písemně na adresu Základní škola a Mateřská škola při Thomayerově nemocnici, Vídeňská 800,  
146 00 Praha 4. 
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání. Odvolání lze podat ve 
lhůtě 15 dnů počítané ode dne oznámení rozhodnutí, a to na stejných místech, kde lze podávat 
žádost o poskytnutí informace. 

12. Formuláře
Dokumenty, formuláře 

13. Popisy postupů – návody pro řešení
http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace 

 http://www.msmt.cz/rodic 

14. Předpisy
Nejdůležitější používané předpisy. 
Zákon č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školní zákon). 
Zákon č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole) vyhláška MF 416/ 2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/ 2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). 
Zákon č. 137/ 2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
Zákon č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví. 
Zákon č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
Zákon č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník. 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.  
Zákon č. 500/ 2004 Sb., o správním řízení. 
Zákon č. 110/ 2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
Vyhláška č. 73/ 2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a 
dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů. 
Nařízení vlády č. 222/ 2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě. 
Vyhláška č. 263/ 2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení 
zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem 
obcí. 
Vyhláška č. 317/ 2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a 
kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. 

Vydané právní předpisy (dokumenty) 

http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace
http://www.msmt.cz/rodic


 
15. Úhrady za poskytování informací 
 
Pořízení jednostranné černobílé kopie A4 2,- Kč. 
Pořízení oboustranné černobílé kopie A4 3,- Kč. 
Tisk na tiskárně A4 3,- Kč. 
Datový nosič CD 24,- Kč. 
Mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací za každou započatou hodinu 250,- Kč. 
Odeslání poštou dle platných poštovních sazeb. 
 
16. Licenční smlouvy 
Organizace neposkytuje. 
 
17. Výroční zpráva 
Dokumenty, formuláře. 


