
Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu 

Označení a 
uvozovací 

text 
položky 

Obsah položky 

1. Název Mateřská škola Moravské Budějovice, příspěvková organizace 

2. Důvod a 
způsob 
založení 

Mateřská škola Moravské Budějovice vznikla 1.1.2003 sloučením tří pracovišť v Mor. Budějovicích . 
v této době slučovala i pracoviště MŠ Vesce, které již zaniklo. Zřizovatelem je Město Moravské 
Budějovice 

3. 
Organizační 
struktura 

Celý právní subjekt řídí ředitelka školy, které přímo podléhají zástupkyně ředitelky na 

detašovaných pracovištích, vedoucí školní jídelny, údržbář, školnice a uklízečka MŠ Fišerova 

,ekonomka, vedoucí učitelka v MŠ Fišerova, chůva a asistenti pedagoga na MŠ Fišerova, 

Zástupkyně ředitelky na detašovaných pracovištích řídí všechny zaměstnance na detašovaných 

pracovištích . Vedoucí učitelka  řídí učitelky v MŠ Fišerova.  
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4. Kontaktní 
spojení 

MŠ Fišerova 1340,  
 
Moravské Budějovice, 676 02 

Tel:  568 421 401  

Mob. tel: 734769261 

Email    ms.nemcova@seznam.cz 

www.msmorbudejovice.com 

 

 Pracoviště  
Husova485 
Moravské Budějovice, 676 02 

Mob.tel:734769263 
Tel: 568421790 
Email: skolka.husova@ktvmb.cz 
 www.msmorbudejovice.com  

 
Pracoviště 
Šafaříkova1306 
Moravské Budějovice, 676 02 

Tel: 568422678 
Mob.tel:734769262 
Email: ms.safarikova@ktvmb.cz 
www.msmorbudejovice.com 

 

 

4.1 
Kontaktní 
poštovní 
adresa 

MŠ Fišerova 1340,  

 
Moravské Budějovice, 676 02 

.  

4.2 Adresa 
úřadovny 
pro osobní 
návštěvu 

MŠ Fišerova 1340,  

 
Moravské Budějovice, 676 02 

 

4.3 Úřední 
hodiny 

Provozní doba:  
MŠ Husova 6.30 – 16.00 
Mš Fišerova 5.45 – 16.15 
MŠ Šafaříkova 6.30 – 16.30 

4.4 
Telefonní 

MŠ Fišerova: 568421401, 734769263 

mailto:ms.simandlova@seznam.cz
mailto:ms.simandlova@seznam.cz
mailto:ms.simandlova@seznam.cz
mailto:skolka.husova@ktvmb.cz
http://www.msmorbudejovice.com/
http://www.msmorbudejovice.com/
http://www.msmorbudejovice.com/
mailto:ms.safarikova@ktvmb.cz
http://www.msmorbudejovice.com/


čísla MŠ Husova : 5638421790, 734769263 
MŠ šafaříkova: 568422678, 734769262 
 

4.5 Adresa 
internetovýc
h stránek 

 

 

https://www.msmorbudejovice.com 

. 

4.6 Adresa 
podatelny 

 
MŠ Fišerova 1340 
67602 Moravské Budějovicwe 

4.7 
Elektronická 
adresa 
podatelny 

 
ms.nemcova@seznam.cz – ředitelka 
ms.mb@seznam.cz ekonomka 
skolka.husova@ktvmb.cz  -zástupkyně ředitelky pro MŠ Husova 
ms.safarikova@ktvmb.cz – zástupkyně ředitelky pro MŠ šafaříkova 

4.8 Datová 
schránka 

adresa datové schránky ID: azpku4j 

5. Případné 
platby lze 
poukázat 

Číslo účtu: 86-3593840227/0100 
Dále je možno platit složenkou nebo hotovostně na adrese MŠ Fišerova 1340 v době 6.00 – 14.00 
hodin  

6. IČO 75023644 

7. Plátce 
daně z 
přidané 
hodnoty 

ne 

8. 
Dokumenty 

- 

8.1 
Seznamy 
hlavních 
dokumentů 

Strategická plán 
Školní vzdělávací program 

Školní řád 

Organizační struktura 

Vnitřní předpisy 

Rozpočet 

Formuláře 

Další směrnice 

8.2 
Rozpočet 

Střednědobý výhled hospodaření (tis. Kč) 
 

   Organizace: Mateřská škola Moravské Budějovice 

 IČO: 75023644 

  

   

   

     Rok 2023 Rok 2024 

Výnosy celkem 18665 19250 

příspěvek zřizovatele 2100 2200 

provozní dotace z jiných zdrojů 16135 16620 

zapojení fondů do výnosů 0 0 

ostaní výnosy 430 430 

      

Náklady celkem 18665 19250 

Mzdy 16135 16620 

Opravy 150 200 

https://www.msmorbudejovice.com/
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Energie 750 760 

Odpisy 0 0 

Ostatní náklady 1630 1670 

   

   Dne: 22.9.2021 
  

   Sestavil:Bc. Lada Bartošová 
 

Podpis: 

   Ředitel organizace: Bc. Jitka Němcová 
 

Podpis: 
. 

9. Žádosti o 
informace 

Písemně na adresu MŠ Fišerova 
Emailem na výše uvedené adresy 
Na výše uvedenou datovou schránku 

10. Příjem 
podání a 
podnětů 

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně. 

 

Ústní podání: 

telefonicky 

osobně v kanceláři školy 

 

Písemné podání: 

žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy nebo elektronicky, s uvedením 

následujících údajů: 

 

u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého bydliště nebo adresa 

pro doručování, telefon, případně e-mail 

 

u právnické osoby název subjektu, identifikační číslo osoby, sídlo, adresa pro doručování, 

telefon, případně e-mail 

předmět žádosti 

způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně) 

datum a podpis 
. 

11. Předpisy 
 

11.1 
Nejdůležitějš
í používané 
předpisy 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných 

11.2 Vydané 
právní 
předpisy 

Uvede se přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu. 
 
Uvede se jako doprovodná popisná textová informace s hypertextovými odkazy na internetové stránky 
obsahující text předpisů. 

12. Úhrady 
za 
poskytování 
informací 

 



12.1 
Sazebník 
úhrad za 
poskytování 
informací 

Sazebník úhrad: 

Tisk nebo kopírování jednostranné A4 (černobílé) Jedna strana 3,- Kč *) 

Tisk nebo kopírování oboustranné A4 (černobílé) Jedna starna   4,- Kč *) 

Tisk nebo kopírování jednostranné A3 (černobílé) Jeden list   5,- Kč *) 

Tisk nebo kopírování oboustranné A3 (černobílé) Jeden list   6,- Kč *) 

*) Na vyžádání barevná kopie dvojnásobek příslušné částky stanovené za černobílé kopie 

1ks nenahraného CD ROM (na vyžádání žadatele) 7,- Kč 

Vyhledání a zpracování informace – při větším 
rozsahu podávané informace 

  

250,- Kč (účtovat od 1 hodiny výše za každou započatou 
hodinu) 

Náklady na poštovní služby 

  

 

Dle platného ceníku České pošty 

 

12.2 
Rozhodnutí 
nadřízeného 
orgánu o 
výši úhrad 
za 
poskytnutí 
informací 

 

13. Licenční 
smlouvy 

- 

13.1 Vzory 
licenčních 
smluv 

V současné době nejsou školou poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

13.2 
Výhradní 
licence 

 

14. Výroční 
zpráva 
podle 
zákona o 
svobodném 
přístupu k 
informacím 

Zveřejněno na úřední desce 

 


