
Úřední deska 

1. Název: Základní škola Břeclav, Na Valtické 31A, příspěvková organizace 

 

2. Důvod a způsob založení: zřizovatel subjektu - město Břeclav, zřizovací listina ze 

dne 11. 5. 1995. Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva 

v Břeclavi zřízena příspěvkovou organizací. Hlavním účelem zřízení příspěvkové 

organizace je poskytování výchovy a základního vzdělávání, zájmového vzdělávání a 

školního stravování.  

3. Organizační struktura:  

 

  

4. Kontaktní spojení:   

- kontaktní údaje školy –tel. číslo sekretariát - 519 334 211, ředitelka školy - 724 065 366,  

  e-mail: sekretarka@zsvalticka.cz, reditel@zsvalticka.cz  

- adresa úřadovny pro osobní návštěvu – Na Valtické 31 A, 691 41 Břeclav 

- úřední hodiny – Pondělí až pátek  7.30 – 13.30 hodin 

- telefonní čísla:  

   sekretariát školy 519 334 211, 519 335 079, 737 863 989  

   školní jídelna 519 334 311, 608 815 636 

   školní družina 1 - 721 758 581 

   školní družina 2 - 732 274 268 

   školní družina 3 - 732 334 597 

- adresa internetových stránek: www.zsvalticka.cz 

- elektronická adresa podatelny: sekretarka@zsvalticka.cz,ekonom@zsvalticka.cz,   

   jidelna@zsvalticka.cz  

- datová schránka: ID datové schránky - hjpv8n7 
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5. Případné platby lze poukázat: č. účtu: 13132651/0100 

6. IČO: 63434474 

7. Plátce daně z přidané hodnoty: škola není plátcem DPH 

8. Dokumenty: 

hlavní dokumenty školy 

Seznam dokumentů školy: 

- školní vzdělávací program 

- školní řád 

- výroční zpráva 

- environmentální plán 

- preventivní program 

- zřizovací listina 

Rozpočet: viz. webové stránky školy 

9. Žádosti o informace: osobně, telefonicky, písemně na výše uvedené kontaktní spojení 

 

10. Příjem a podání podnětů: 

- sekretariát školy 

- žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem 

dohodnutém termínu schůzky 

- žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení 

 

11. Předpisy: 

Nejdůležitější používané předpisy: 

- zákon č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném   

vzdělávání (školský zákon), v platném znění 

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 

- vyhláška č. 48/2005 Sb., z základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné 

školní docházky, v platném znění 

12. Úhrady za poskytování informací 

Směrnice o poskytování informací - se sazebníkem 

https://www.zsvalticka.cz/pdf/smernice_o_poskytovani_informaci.pdf 

13. Licenční smlouvy 

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím 

Výroční zpráva je k dispozici na https://www.zsvalticka.cz/dokumenty/vyrocni-zpravy 
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