
Hotelová škola

Frenštát pod Radhoštěm

Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Čj: HS/00236/2019/R
Vyřizuje:
Datum: 14.2.2019

Odpověď na dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

K Vašemu dotazu dle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, sdělujeme Vámi požadované informace v příloze tohoto dopisu.

"otisk úředního razítka a podpis"

Příloha: Tabulka s požadovanými informacemi

Telefon
556 836 551

E-mail: sekretariat@hotelovkafren.cz

Bankovní spojení
KB,a.s. NJ exp. Frenštát p.R.

www.hotelovkafren.cz

číslo účtu
13434801/0100

IČO
00576441



Prosím odešlete do datové schranky nebo na email 

Počet za hájených správnfch řízen'f o vyloučení žáka ze školy v průběhu roku 2018:
' '

5

Z toho:
1) Ukončeno usnesením ředitele školy-z důvodu, že bylo shledáno, že zde není důvod
pro další vedení řízení (žák se nedopustil závadného jednání) _Q_
2) Ukončeno před vydáním rozhodnutí ředitele školy z jiného důvodu, např. žák sám
zanechal vzdělávání nebo přestoupil na jinou školu v průběhu řízení _Q_

3) Dosud probíhající řízení 1

4) Vydáno rozhodnutí o podmíněném vyloučení žáka ze školy 4
Z toho: Nabylo právní moci aníž by bylo podáno odvolání 4

Bylo napadeno odvoláním O
Ještěběžíodvolací lhůta O

5) Vydánp rozhodnutí o vyloučení žáka ze školy 1
Z toho: Nabylo právní moci aniž by bylo podáno odvolání 1

Bylo napadenoodvoláním O
Ještě běží cdvclací lhůta O
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Frenštát p. R., p.o. I

Ředitel střední školy

-Ďošlo dne: Počet listů:

1 3 -02- 2019 Z.

Žádost o poskytnutí informace

Č.j.: Počet přnoh:

!ftJ /OQ2-.16 / JA) 11 1 
Vážený pane řediteli,

souladu se zákonem 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se na Vás tímto obracím jako
na povinný subjekt podle § 2 odst. 2 citovaného zákona.

V souladu s §31 školského zákona rozhodujete ve správním fízení o právech, právem chráněných
zájmech a povinnostech fyzických osob v oblasti veřejné správy, a to konkrétně o vylučování žáků ze
školy. V rozsahu této agendy se tedy na Vás vztahuje povinnost poskytovat anonvmlzované údaje
o této rozhodovací činnosti.

s ohledem na výše uvedené Vás tedy žádám o poskytnutí informací dle přílohy č.l, a to do 15 dnů ode
dne doručení této žádosti (lhůta dle §14 odst.5 písmo dl zákona).

Povinné údaje o mé osobě, tj. o osobě žadatele, včetně data narození uvádím níže.

Žádám o doručování do datové schránky

V Praze dne 07.02.2019

S díky

"



Prosím odešlete do datové schranky nebo na email 

Počet zahájených správních řízení o vyloučení žáka ze školy v průběhu roku 2018:

z toho:
1) Ukončeno usnesením ředitele školy z důvodu, že bylo shledáno, že zde není důvod
pro další vedení řízení (žák se nedopustil závadného jednání)

2) Ukončeno před vydáním rozhodnutí ředitele školy z jiného důvodu, např. žák sám
zanechal vzdělávání nebo přestoupil na jinou školu v průběhu řízení

3) Dosud probíhající řízení

4) Vydáno rozhodnutí o podmíněném vyloučení žáka ze školy

Z toho: Nabvlo právní moci aniž by bylo podáno.odvolání

Bylo napadeno odvoláním

Ještě běží odvolací lhůta

5) Vydáno rozhodnutí o vyloučení žáka ze školy

z toho: Nabylo právní moci aniž by bylo podáno odvolání

Bylo napadeno odvoláním

Ještě běží odvolací lhůta


