Výroční zpráva o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013
V roce 2013 bylo Střední škole technické Jihlava, Polenská 246/2, 58601 podáno celkem
242 žádostí o poskytnutí informací, které se většinou týkaly informací o vzdělávání, přijímacím
řízení na střední školu, ubytování žáků, stipendií, praxí ve firmách a dalších záležitostí týkajících
se studia. Ostatní žádosti o informace směřovaly do oblasti prospěchu a chování žáků, změny
oboru či přestupu žáka na jinou školu. Všechny výše uvedené žádosti byly zaslány elektronickou
poštou či podány ústně, telefonickou cestou nebo při osobních návštěvách zákonných zástupců či
žáků, zejména při dnech otevřených dveří. Žádosti o poskytnutí informací v průběhu
prezentačních výstav středních škol a při informačních schůzkách rodičů nebyly evidovány.
V roce 2013 bylo dále podáno 14 písemných či elektronických žádostí o zhotovení opisů
vysvědčení, maturitních vysvědčení či výučních listů. Všechny žádosti byly kladně vyřízeny a
náklady spojené s jejich vyhotovením uhrazeny žadateli dle schváleného ceníku.
V loňském roce vydal ředitel školy 16 rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Proti žádnému
z nich nebylo podáno odvolání.
V roce 2013 byly podány dvěma žáky 4. ročníku žádosti o komisionální přezkoušení pro
nesouhlas s klasifikací na konci 2. pololetí. Stížnosti bylo vyhověno, žáci byli přezkoušeni.
V září 2013 byla podána zaměstnankyní SŠT žaloba o určení neplatnosti výpovědi
z pracovního poměru. V časovém období odročení soudního řízení došlo k mimosoudnímu
vyrovnání, žaloba byla žalující stranou vzata zpět a řízení bylo podle § 96 odst. 2 o.s.ř. v plném
rozsahu zastaveno.
V roce 2013 nebyly řešeny žádné stížnosti na zaměstnance škol.
Všechny požadované informace byly poskytnuty v termínu a požadovaném rozsahu, proti
SŠT nebylo vedeno žádné řízení o sankcích za nedodržení zákona o svobodném přístupu
k informacím.
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