
Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21, příspěvková organizace 

Povinně zveřejněné informace 

1. ÚPLNÝ NÁZEV 

Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21, 

příspěvková organizace 

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ POVINNÉHO 

SUBJEKTU 

Zřizovatelem školy je statutární město Brno, 

městská část Brno–střed, Dominikánská 264/2, 

601 69 Brno, tel.: 542 526 111 

•  zřizovací_listina 

•  dodatek ke zřizovací listině č. 1 

 

3. POPIS VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY 

•  organizační struktura 2021–2022 

 

4. KONTAKTNÍ ÚDAJE POVINNÉHO SUBJEKTU 

Kontaktní poštovní adresa 

• Název: ZŠ a MŠ Brno, p. o. 

• Ulice: Křenová 99/21 

• Město: Brno 

• PSČ: 602 00 

 

http://zskrenova.cz/dokumenty/zrizovaci-listina.pdf
http://zskrenova.cz/dokumenty/dodatek-zrizovaci-listiny2018.pdf
http://zskrenova.cz/dokumenty/organizacni-struktura21-22.pdf
https://www.osmec.cz/wp-content/uploads/2018/01/zrizovaci_listina.pdf
https://www.osmec.cz/wp-content/uploads/2018/01/dodatek-%C4%8D.1.pdf
https://www.osmec.cz/wp-content/uploads/2018/01/schema-%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_2017_18.pdf
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Adresa úřadovny pro osobní návštěvu 

• ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, Brno 602 00 

Úřední hodiny 

• Úterý 12:00 – 14:00 

• Čtvrtek 12:00 – 14:00 

Telefonní čísla 

Důležitá telefonní čísla naleznete zde: http://zskrenova.cz/navigace/kontakty.php 

Číslo datové schránky 

ID: kxdmbye 

Adresa e-podatelny 

zskrenova@zskrenova.cz 

Více informací naleznete zde: http://zskrenova.cz/navigace/podatelna.php 

Adresa internetové stránky 

http://www.zskrenova.cz/ 

5. Bankovní spojení 

64130621/0100     Komerční banka 

6. IČ 

48512664 

7. DIČ 

nejsme plátci DPH 

http://zskrenova.cz/navigace/kontakty.php
mailto:zskrenova@zskrenova.cz
http://zskrenova.cz/navigace/podatelna.php
http://www.zskrenova.cz/
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8. Hlavní dokumenty 

Dostupné na našem webu v sekci „Dokumenty školy, ŠVP“: 

http://zskrenova.cz/navigace/dokumenty.php 

 

Seznamy hlavních dokumentů 

• Výroční zprávy školy 

• Zprávy ČŠI 

• Školní řád 

• Koncepce rozvoje školy 

• ŠVP ZV 

• Školská rada 

 

Rozpočet 

Dostupné na webových stránkách: 

https://www.brno-stred.cz/ 

Účetní závěrky zveřejňujeme zde: Veřejní rejstřík a Sbírka listin  

 

9. Žádosti o informace 

Podmínky a způsob poskytování informací stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

•  sm-poskytovani_informaci  

•  14_02_poskytovani_informaci_podle_zakona_c_106_1999_sb 

  

http://zskrenova.cz/navigace/dokumenty.php
https://www.brno-stred.cz/vyhledavani?q=Schv%C3%A1len%C3%BD+rozpo%C4%8Det+PO
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=109205
http://zskrenova.cz/dokumenty/pzi/sm-poskytovani_informaci.pdf
http://zskrenova.cz/dokumenty/pzi/14_02_poskytovani_informaci_podle_zakona_106_1999.pdf
http://zskrenova.cz/dokumenty/pzi/14_02_poskytovani_informaci_podle_zakona_106_1999.pdf
https://www.osmec.cz/wp-content/uploads/2018/01/sm-poskytovani_informaci-2.pdf
https://www.osmec.cz/wp-content/uploads/2018/01/sm-poskytovani_informaci-2.pdf
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10. Příjem žádosti 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. 

Kontakty naleznete zde: http://zskrenova.cz/navigace/kontakty.php 

  

11. Opravné prostředky 

Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádostí lze podat do 15 

dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16). 

Odvolávání 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 

Správní řízení 

•  žádost o dodatečný odklad povinné školní docházky § 37 

•  žádost o odkladu povinné školní docházky § 37 

•  žádost o povolení pokračování v základním vzdělání § 55 odst. 2 

•  žádost o přestup § 49 

•  žádost o ukončení přípravné třídy 

•  žádost o zařazení do přípravné třídy § 47 

•  žádost o poskytnutí informace 

 

 

http://zskrenova.cz/navigace/kontakty.php
http://zskrenova.cz/dokumenty/pzi/zadost/zadost-o-dodatecny-odklad.doc
http://zskrenova.cz/dokumenty/pzi/zadost/zadost-o-odklad.doc
http://zskrenova.cz/dokumenty/pzi/zadost/zadost-o-pokracovani-v-zakladnim-vzdelani.doc
http://zskrenova.cz/dokumenty/pzi/zadost/zadost-o-pokracovani-v-zakladnim-vzdelani.doc
http://zskrenova.cz/dokumenty/pzi/zadost/zadost-o-prestup.doc
http://zskrenova.cz/dokumenty/pzi/zadost/zadost-o-ukonceni-pripravne-tridy.doc
http://zskrenova.cz/dokumenty/pzi/zadost/zadost-o-zarazeni-do-pripravne-tridy.doc
http://zskrenova.cz/dokumenty/pzi/zadost/zadost-o-poskytnuti-informace.pdf
https://www.osmec.cz/wp-content/uploads/2018/01/%C5%BE%C3%A1dost-o-dodate%C4%8Dn%C3%BD-odklad-povinn%C3%A9-%C5%A1koln%C3%AD-doch%C3%A1zky-%C2%A737.docx
https://www.osmec.cz/wp-content/uploads/2018/01/%C5%BE%C3%A1dost-o-odkladu-povinn%C3%A9-%C5%A1koln%C3%AD-doch%C3%A1zky-%C2%A737.docx
https://www.osmec.cz/wp-content/uploads/2018/01/%C5%BE%C3%A1dost-o-povolen%C3%AD-pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD-v-z%C3%A1kladn%C3%ADm-vzd%C4%9Bl%C3%A1n%C3%AD-%C2%A755-odst.2.docx
https://www.osmec.cz/wp-content/uploads/2018/01/%C5%BE%C3%A1dost-o-p%C5%99estup-%C2%A749.docx
https://www.osmec.cz/wp-content/uploads/2018/01/%C5%BE%C3%A1dost-o-ukon%C4%8Den%C3%AD-p%C5%99%C3%ADpravn%C3%A9-t%C5%99%C3%ADdy.docx
https://www.osmec.cz/wp-content/uploads/2018/01/%C5%BE%C3%A1dost-o-za%C5%99azen%C3%AD-do-p%C5%99%C3%ADpravn%C3%A9-t%C5%99%C3%ADdy-%C2%A747.docx
https://www.osmec.cz/wp-content/uploads/2018/01/zrizovaci_listina.pdf
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Vzory žádostí ostatní 

•  odhlášení ze školy 

•  zápisní lístek – ŠD, ŠK 

•  žádost o prominutí úplaty – MŠ 

•  žádost univerzal 

•  žádost – IVP 

•  žádost – slovní hodnocení 

•  žádost – uvolnění z TV 

•  žádost – uvolnění z výuky 

•  žádost o vydání náhradního zápisního lístku 

 

13. Popisy postupů 

•  sm-poskytovani_informaci  

•  14_02_poskytovani_informaci_podle_zakona_c_106_1999_sb 

 

14. Přehled nejdůležitějších předpisů 

Přístupné v úředních hodinách v sekretariátu ředitele školy. 

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. 

•  sm-poskytovani_informaci  

•  14_02_poskytovani_informaci_podle_zakona_c_106_1999_sb 

 

15. Úhrady za poskytování informací 

•  Sazebník úhrad za poskytování informací 

http://zskrenova.cz/dokumenty/pzi/zadost/odhlaseni-ze-skoly.doc
http://zskrenova.cz/dokumenty/pzi/zadost/zapisni-listek-sd.pdf
http://zskrenova.cz/dokumenty/pzi/zadost/zadost-o-prominuti-uplaty-ms.doc
http://zskrenova.cz/dokumenty/pzi/zadost/zadost-univerzal.doc
http://zskrenova.cz/dokumenty/pzi/zadost/zadost-ivp.doc
http://zskrenova.cz/dokumenty/pzi/zadost/zadost-o-slovni-hodnoceni.docx
http://zskrenova.cz/dokumenty/pzi/zadost/zadost-o-uvolneni-z-tv.doc
http://zskrenova.cz/dokumenty/pzi/zadost/zadost-o-uvolneni-z-vyuky.doc
http://zskrenova.cz/dokumenty/pzi/zadost/zadost-nahradni-zl.docx
http://zskrenova.cz/dokumenty/pzi/sm-poskytovani_informaci.pdf
http://zskrenova.cz/dokumenty/pzi/14_02_poskytovani_informaci_podle_zakona_106_1999.pdf
http://zskrenova.cz/dokumenty/pzi/14_02_poskytovani_informaci_podle_zakona_106_1999.pdf
http://zskrenova.cz/dokumenty/pzi/sm-poskytovani_informaci.pdf
http://zskrenova.cz/dokumenty/pzi/14_02_poskytovani_informaci_podle_zakona_106_1999.pdf
http://zskrenova.cz/dokumenty/pzi/14_02_poskytovani_informaci_podle_zakona_106_1999.pdf
http://zskrenova.cz/dokumenty/pzi/sazebnik-uhrad.pdf
https://www.osmec.cz/wp-content/uploads/2018/01/odhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-ze-%C5%A1koly.docx
https://www.osmec.cz/wp-content/uploads/2018/01/z%C3%A1pisn%C3%AD-l%C3%ADstek-%C5%A0D%C5%A0K.pdf
https://www.osmec.cz/wp-content/uploads/2018/01/%C5%BE%C3%A1dost-o-prominut%C3%AD-%C3%BAplaty-M%C5%A0.docx
https://www.osmec.cz/wp-content/uploads/2018/01/%C5%BE%C3%A1dost-univerzal.docx
https://www.osmec.cz/wp-content/uploads/2018/01/%C5%BE%C3%A1dost-IVP.docx
https://www.osmec.cz/wp-content/uploads/2018/01/%C5%BE%C3%A1dost-slovn%C3%AD-hodnocen%C3%AD.docx
https://www.osmec.cz/wp-content/uploads/2018/01/%C5%BE%C3%A1dost-uvoln%C4%9Bn%C3%AD-z-TV.docx
https://www.osmec.cz/wp-content/uploads/2018/01/%C5%BE%C3%A1dost-uvoln%C4%9Bn%C3%AD-z-v%C3%BDuky.docx
https://www.osmec.cz/wp-content/uploads/2018/01/%C5%BE%C3%A1dost-uvoln%C4%9Bn%C3%AD-z-v%C3%BDuky.docx
https://www.osmec.cz/wp-content/uploads/2018/01/sm-poskytovani_informaci-2.pdf
https://www.osmec.cz/wp-content/uploads/2018/01/sm-poskytovani_informaci-2.pdf
https://www.osmec.cz/wp-content/uploads/2018/01/sm-poskytovani_informaci-2.pdf
https://www.osmec.cz/wp-content/uploads/2018/01/sm-poskytovani_informaci-2.pdf
https://www.osmec.cz/wp-content/uploads/2018/01/Sazebn%C3%ADk-%C3%BAhrad-za-poskytov%C3%A1n%C3%AD-informac%C3%AD.pdf
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16. Licenční smlouvy 

bez licenčních smluv 

•  vzory licencí 

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 

•  výroční zpráva 2022 

•  výroční zpráva 2021 

•  výroční zpráva 2020 

•  výroční zpráva 2019 

•  výroční zpráva 2018 

•  výroční zpráva 2017 

•  výroční zpráva 2016 

http://zskrenova.cz/dokumenty/pzi/vzory-licenci.pdf
http://zskrenova.cz/dokumenty/pzi/vyrocni-zprava2022.pdf
http://zskrenova.cz/dokumenty/pzi/vyrocni-zprava2021.pdf
http://zskrenova.cz/dokumenty/pzi/vyrocni-zprava2021.pdf
http://zskrenova.cz/dokumenty/pzi/vyrocni-zprava2020.pdf
http://zskrenova.cz/dokumenty/pzi/vyrocni-zprava2019.pdf
http://zskrenova.cz/dokumenty/pzi/vyrocni-zprava2018.pdf
http://zskrenova.cz/dokumenty/pzi/vyrocni-zprava2017.pdf
http://zskrenova.cz/dokumenty/pzi/vyrocni-zprava2016.pdf
https://www.osmec.cz/wp-content/uploads/2018/01/v%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD-zpr%C3%A1va-2017-1.pdf
https://www.osmec.cz/wp-content/uploads/2018/01/v%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD-zpr%C3%A1va-2017-1.pdf
https://www.osmec.cz/wp-content/uploads/2018/01/v%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD-zpr%C3%A1va-2017-1.pdf
https://www.osmec.cz/wp-content/uploads/2018/01/v%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD-zpr%C3%A1va-2017-1.pdf
https://www.osmec.cz/wp-content/uploads/2018/01/v%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD-zpr%C3%A1va-2017-1.pdf
https://www.osmec.cz/wp-content/uploads/2018/01/v%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD-zpr%C3%A1va-2017-1.pdf
https://www.osmec.cz/wp-content/uploads/2018/01/v%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD-zpr%C3%A1va-2017-1.pdf
https://www.osmec.cz/wp-content/uploads/2018/01/v%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD-zpr%C3%A1va-2016.pdf

