
INTEGROVANÁ 
ST~EDNi SKOLA 
l ~VNOSTENSKÁ 
p; ~-!Ň ~. f:."n:J,.,\ lV~ ' ~ 

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2019 

Na základě ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, předkládá Integrovaná střední škola, Plzeň, Škroupova 13 jakožto povinný subjekt 
podle výše uvedeného zákona zprávu o své činnosti za kalendářní rok 2019. 

Výroční zpráva je zveřejněna v elektronické podobě na www.issziv.cz 

Podle§ 18 odst. 1 písm. a): 
- počet podaných žádostí o informace: 
- počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 

Podle§ 18 odst. 1 písm. b): 
- počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 

Podle § 18 odst. 1 písm. c): 
- opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve 

věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného 
subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 

- přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynalo
žil v souvislosti se soudními řízeními o právech a po
vinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů 
na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní za
stoupení: 

Podle§ 18 odst. 1 písm. d): 
- výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odů

vodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 

Podle § 18 odst. 1 písm. e): 
- počet stížností podaných podle § 16a zákona na po

stup při vyřizování žádosti o informace, důvody je
jich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 

Podle § 18 odst. 1 písm. t): 
- další informace vztahující se k uplatňování tohoto 

zákona: 

o 
o 

o 

žádné rozhodnutí nebylo přezkoumáno. 

nebyly vynaloženy žádné výdaje. 

nebyly poskytnuty. 

nebyly podány žádné stížnosti. 

nebyly poskytnuty žádné další informace. 

Agendu vztahující se k žádostem o poskytnutí informací v souladu s výše uvedeným zákonem vede a vy
řizuje ředitelka školy. Informace podle§ 5 zákona jsou zveřejněny ve škole a zároveň jsou zveřejněny na 
webových stránkách školy. 
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