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Výroční zptáva o svobodném přístupu k informacím
za kalendářní rok 2018

VýroČní zpráva o svobodném přísfupu k informacim za kalendářní rok 2018 je zpracována
dle zákona č.10611999 Sb., ve znéni pozdějších předpisů.

7. PoČet podaných žádosti o iníormace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí
žádosti.
Žaane Žádosti o informace nebyly podány, nebyla vydána žádnározhodnutí
o odmítnutí žádosti.

Počet podaných odvolání proti rozlrodrrutí ředitele.
Při přijímacímŤízení bylo v prvním kole podáno celkem 17 odvolání proti nepřijetí
ke studiu do oboru vzdělání 79-41-Kl81Gymnázium (prima) a 1 odvolání proti
nepřijetí ke studiu do oboru vzdéIání34-s3-Ll}IReprodukční grafik pro média.
15 odvolání proti nepřijetí ke sfudiu do oboru vzdělání 79-41-KlB1, Gymnázium
(prima) bylo vyŤizeno kladně formou autoremedury,2 odvolání byla postoupena
Krajskému Úřadu Pardubického kraje, odboru školství. Tato 2 odvolání byla
zamíťnuta a bylo potvrzerro původrrí rozhodrrutí ředitele Gymnázia a Střeclní
odborné Školy Přelouč. Odvolání proti nepřijetí ke sfudiu do oboru vzdělání
34-53-LlO1Reprodukční grafik pro média bylo vyřizeno formou autoremedury
(viz přijímacÍŤizení pro školní rok201812019). V dalších kolech přijímacího řizení
nebyla podána žádná odvolárrí proti nepřijetí ke studiu.

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
rozlrodnutí o odmíťnutí Žádosti o poskyťnutí informace a přehled všech výdajn
vynaloŽených v souvislosti se soudními Ťízenimio právech a povinnostech podle
zákona č.10611999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Soud nevydal v r. 2018 žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
o odmítnutižádosti o poskytnutí informace.

Poskytnu té výhradní licence.
Nebyly poskyťnuty žádné výhradrrí licence.

Počet stížností podaných podle § 16a.

Nebyly podárry žádné stížnosti.

Podmírrky a práva svobodného přísfupu k informacím se řídí směrnicí Gymnázia a
Střední odborné školy Přelouč 16 - 207812019 - "Podmínky a práva svobodného
přísfupu k informacím", ze dne 1. 1. 2019,
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