
INFORMACE  

podle Zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím  

Ze zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím zveřejňuji následující 

informace:  

 

1) Údaje o jmenování ředitele školy:  

Ředitelem Základní umělecké školy, Vimperk, Nerudova 267, Mgr. Pavel Vališ, DiS. Byl 

jmenován 1. srpna 2005 hejtmanem Jihočeského kraje na základě výsledku konkurzního řízení. 

Rada Jihočeského kraje vyhlásila 28. února 2012 konkurzy na ředitele krajem zřizovaných škol 

a školských zařízení, kteří k 1. 1. 2012 vykonávali činnost ředitele nepřetržitě déle než 6 let. Na 

základě usnesení Rady Jihočeského kraje ze dne 30. 5. 2012 byl Mgr. Pavel Vališ, DiS. jmenován 

do funkce ředitele školy na dobu určitou od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018. Na základě výsledku 

konkurzního řízení a usnesení Rady Jihočeského kraje ze dne 31. 5. 2018 byl Mgr. Pavel Vališ, 

DiS. jmenován do funkce ředitele školy od 1. 8. 2018. 

 

2) Vymezení pravomocí a působnosti ředitele školy:  

Podle §164 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláškou MŠMT ČR č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém 

vzdělávání.  

Základní umělecká škola může poskytovat nad rámec svého poslání služby a činnost pro žáky, 

zaměstnance, jiné organizace a jednotlivce.  

a) Školu řídí ředitel, plní povinnost vedoucího organizace, odpovídá za plnění učebních plánů 

a učebních osnov, za odbornou a pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce školy a za 

efektivní využití svěřených hospodářských prostředků. Dále odpovídá za vytvoření podmínek 

pro výkon školní inspekce a kontroluje práci pedagogických a ostatních pracovníků a studijní 

výsledky školy.  

b) Ředitel může podle místních podmínek upravit výchovně vzdělávací proces školy v rozsahu 

stanoveném učebními plány.  

c) K zajištění organizace činnosti a provozu základní umělecké školy vydává ředitel Školní řád, 

Vnitřní řád, Směrnice.  

d) K řešení pedagogických otázek může ředitel sestavit jako svůj poradní orgán uměleckou 

radu. 

e) Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny 

zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém 

rozhodování přihlédne k názorům pedagogické rady. Pedagogickou radu tvoří všichni 

pedagogičtí pracovníci školy.  

e) Rozvrh pracovní doby a popis práce každého pracovníka stanoví ředitel v souladu s 

příslušnými předpisy.  

f) Ředitel stanoví maximální, případně minimální počty účastníků při další činnosti s ohledem 

na specifiku činnosti, prostorové podmínky bezpečnostní a hygienické předpisy.  



g) Ředitel vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá 

následná opatření.  



3) Ředitel rozhoduje:  
a) o všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb  
a) o zařazení uchazečů do studia  

b) o postupu žáka do vyššího ročníku  

c) o ukončení studia  

d) o vyloučení žáka ze školy  

e) o příspěvku a způsobu úhrady nákladů spojených s poskytováním základů vzdělání ve 
škole  

f) o zařízení pobočky (dalšího místa poskytovaného vzdělání) v místě i mimo ně  
 
4) Pracovníci oprávnění k přijímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informací, stížností, 
podnětů a oznámení (Nařízení vlády č. 370/2005 Sb., Zákon 500/2004 Sb. (Správní řád), ve 
znění zákona č. 413/2005 Sb., ustanovení § 175 zákona č. 500/2004 Sb.  
a) Mgr. Pavel Vališ, DiS., ředitel školy, tel: 388 411 193  
b) Marta Kanděrová, účetní školy, tel. 388 428 822  
 
5) Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů je dán § 175 zákona č. 500/2004 Sb. 
Zákon je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři školy.  
 
6) Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanoví Zákon č. 106/1999 Sb. o 
svobodném přístupu k informacím, jehož plné znění je k dispozici v kanceláři školy.  
 
7) Sazebník úhrad za poskytování informací:  
  
Kopie 1 stránky formátu A4        2,00 Kč 
Kopie 1 stránky formátu A3        4,00 Kč 
Tisk stránky formátu A4 černobíle  3,00 Kč 
Tisk stránky formátu A3 barevně   10,00 Kč 
Poskytnutí požadovaných výstupů na nosiči CD  50 Kč 
Poštovní náklady – podle služby společnosti 

  

 


