
1. úplný název 

• Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace 

2. důvod a způsob založení povinného subjektu 

• Zřizovatelem školy je statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 
2, 601 69 Brno, tel.: 542 526 111 

• Organizace byla zřízena usnesením Zastupitelstva Statutárního města Brna, Městské části Brno 
- střed: ke dni 1.7.1994 jako příspěvková organizace. Předmětem činnosti je poskytování 
předškolního vzdělávání. 

• Zřizovací listina k nahlédnutí v mateřské škole v době jejího provozu 

3. popis vnitřní organizační struktury 

                                   Schéma řízení mateřské školy: 

 
•  
•  

 

 

 

 

 

 

 

•  
•  
•  
•  

 

 

 

Ředitelka mateřské školy 

Zástupce řed. MŠ na 

odloučeném pracovišti Hlinky 

46, MŠ Hlinky 46a 

Vedoucí školní jídelny 

kuchařka / 1 / 

pomocné kuchařky / 2 / 

              údržbář / 1 /     

Pedagog. pracovníci / 7 /na 

odloučeném pracovišti 

Školnice 2 / 

Výdej stravy  /2 / 

Pedagog. pracovníci 

na MŠ Vinařská / 5 / 

školnice   / 1 / 



4. kontaktní údaje povinného subjektu 

4.1. kontaktní poštovní adresa 

• Vinařská 4, Brno 603 00 

4.2. adresa úřadovny pro osobní návštěvu 

• Vinařská 4, Brno 603 00 

4.3. úřední hodiny 

• září až červen: každý sudý týden ve středu od 10.00 hod do 12.00 hod. 
• v období prázdnin po telefonické domluvě, tel. 776 560 595 

4.4. telefonní čísla 

• 543 240 338 
• Ostatní telefonní kontakty jsou přístupné na adrese https://www.msvinarska.cz 

4.5. fax 

• nemáme 

4.6. adresa internetové stránky 

• https://www.msvinarska.cz 

4.7. adresa e-podatelny 

• vinarska@mskolka.cz 

4.8. další elektronické adresy 

• ID datové schránky: p4pkpbq 

5. bankovní spojení 

• Číslo účtu školy: 116 332 621/0100 

 6. IČ 

• IČO: 605 55 955 

7. DIČ 

• nejsme plátci DPH 



8. Dokumenty 

8.1. Seznam hlavních dokumentů 

• Seznam hlavních dokumentů organizace přístupné na serveru justice.cz  

8.2 Seznam nejdůležitějších dokumentů školy 

Zřizovací listina vydaná zastupitelstvem Statutárního města Brna- Městské části Brno - střed 
ze dne:  1.7. 1994 

Údaje o jmenování ředitele školy do funkce ze dne: 1. 7. 2009 

Školní vzdělávací program „Pár prvních kroků do šesti roků“ ze dne : 1.9. 2017  

Rozpočet 2017 - výhled 2018  

Vnitřní dokumenty školy:       

Organizační řád školy 

Školní řád 

Provozní řád MŠ 

Spisový a skartační řád 

Školní matrika 

Směrnice BOZP 

Vnitřní účetní směrnice 

Směrnice pro přijímání dětí do mateřské školy 

Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání 

Vnitřní platový předpis 

Dokumenty jsou k nahlédnutí v mateřské škole v době jejího provozu , některé jsou k 
dispozici na webu mateřské školy 

8.3. rozpočet 

• Rozpočet je přístupný na adrese UMČ Brno-střed v sekci - Rozpočet příspěvkových 
organizací  

 

 

 



9. žádosti o informace 

• podmínky a způsob poskytování informací stanoví zákon č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

• Dokumenty ke stažení – Zveřejněné informace školy 

10. příjem žádostí a dalších podání 

• Žádosti a další podání je možné doručit osobně do kanceláře školy v úřední hodiny, 

zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu uvedenou v sekci 

Kontakty nebo telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy 

• Dokumenty ke stažení – Zveřejněné informace školy 

11. opravné prostředky 

• Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů 

ode dne doručení rozhodnutí (§ 16). 

• Odvolání se podává k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. 

Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace – viz 

výše. 

Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Odvolání musí obsahovat jméno 

a příjmení žadatele, adresu nebo název a sídlo fyzické či právnické osoby (bylo-li 

o informaci žádáno jejím jménem), v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel 

domáhá a podpis žadatele. Pokud všechny tyto údaje odvolání neobsahuje nebo není 

podáno písemně, škola odvolání odloží.“ 

12. seznam používaných formulářů 

• Žádost o poskytnutí informací – Dokumenty ke stažení 

13. popisy postupů - návody pro řešení životních situací 

•  http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/ 

14. Předpisy 

14.1. nejdůležitější používané předpisy 



• Jsou přístupné v úředních hodinách u ředitele školy. 

• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

• 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. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

15. úhrady za poskytování informací 

15.1. sazebník úhrad za poskytování informací 

• Dokumenty ke stažení – Směrnice – Příkaz ředidele školy k svobodnému přístupu 
k informacím a k ochraně informací 

16. licenční smlouvy 

16.1. vzory licenčních smluv 

• bez licenčních smluv 

16.2. výhradní licence 

• bez licenčních smluv 


