LAU~YZ UU3~/2U22

~I~I I~I~I~‘~ ~I~I ~III~I IlI ~ ~I ~‚I ~iI I~I
cao8es832lS6cC

Ceskoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše,
střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8
Výroční zpráva
o poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
za období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021
Dle ~ 18 odst. 1) zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů:

-

1. Počet podaných písemných žádostí o informace: celkem 215
Policie CR potvrzení o vzdělávání celkem 3,
Zdravotní pojišťovny potvrzení o vzdělávání celkem 2,
Správy sociálního zabezpečení potvrzení o vzdělávání celkem 5,
Zaměstnavatelé potvrzení o vzdělávání celkem 2,
Fyzické osoby potvrzení o vzdělávání celkem 156,
Zádosti o stejnopisy vysvědčení celkem 41,
Výpis klasifikace ze školní matriky celkem 4,
Vysoká škola potvrzení známek celkem 1,
Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost potvrzení o postavení podpořené
osoby na trhu práce celkem 1
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2. Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy
Odvolací řízení proti nepřijetí ke vzdělávání do 1. ročníku školy
Obchodní akademie počet odvolání 29, vyhověno —5,
Ekonomické lyceum počet odvolání —76, vyhověno —32

—

počet odvolání:

—

—

3. Organizace neobdržela žádný rozsudek soudu.
4. S organizací neproběhlo žádné řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona.
5. Další informace vztahující se k tomuto zákonu:
V průběhu roku jsme odpovídali na osobní, telefonické nebo elektronicky zasílané dotazy ze stran
veřejnosti, zákonných zástupců i žáků týkající se především přijímání nových uchazeču ke
vzdělávání do prvních ročníků denní nebo dálkové formy vzdělávání a dotazy ohledně přestupu
zjiných škol. Zodpovídáme také dotazy týkající se konání maturitních zkoušek, projednávání
chování a prospěchu žáků, přerušení vzdělávání a přijímání do vyšších ročníků. Na dotazy je
odpovídáno přímo, elektronicky nebo je sjednaná schůzka s ředitelkou školy popř. s jejími zástupci.
Záci a zákonní zástupci mají možnost řešit své problémy s třídními učiteli, se zástupci ředitelky
školy nebo přímo s ředitelkou školy.
Českoslovanská akademie obchodnl
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