
Povinně zveřejňované informace 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle 

vyhlášky č. 515/2020 Sb. 

 

1. Oficiální název 

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 

 

2. Důvod a způsob založení 

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č.j. 19622/2001-

14 ze dne 26.června 2001 se příspěvková organizace Střední průmyslová škola strojnická, 

Vsetín, Pod Strání 1776, stává s účinností od 1. července 2001 příspěvkovou organizací 

Zlínského kraje. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině byl schválen usnesením Zastupitelstva 

Zlínského kraje č. 0123/Z05/05 ze dne 31. 8. 2005 s účinností od 1. 9. 2005. Dodatek č. 2 ke 

Zřizovací listině byl schválen usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0270/Z11/06 ze dne 

22. 3. 2006. Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině byl schválen usnesením Zastupitelstva Zlínského 

kraje č. 0125/Z05/09 ze dne 17. 6. 2009. Dodatek č. 4 byl schválen usnesením Zastupitelstva 

Zlínského kraje č. 0407/Z14/14 ze dne 10. 12. 2014. Dodatek č. 5 byl schválen usnesením 

Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0383/Z13/18 ze dne 25. 6. 2018. Dodatek č. 6 byl schválen 

usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0107/Z04/21 ze dne 19. 4. 2021 

Rozhodnutím MŠMT č. j. 25 543/2007-21 je škola zařazena do školského rejstříku jako 

střední škola.  

Hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen § 57 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a 

prováděcími předpisy.  

Škola provozuje také doplňkovou činnost:  

1. Hostinská činnost  

2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  

 - Ubytovací služby 

 - Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 

- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 

Rada Zlínského kraje usnesením č. 0064/R02/17 ze dne 20. ledna. 2017, v souladu s 

ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, a 

ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jmenovala Ing. 

Miroslava Václavíka do funkce ředitele Střední průmyslové školy strojnické Vsetín. 

 

 

 



3. Organizační struktura 

Vnitřní organizace školy je dána vnitřním předpisem Organizační řád Střední průmyslové 

školy strojnické Vsetín. Schéma organizační struktury je k dispozici na webových stránkách 

školy nebo v souboru vnitřních dokumentů. 

 

4. Kontaktní spojení 

4.1 Kontaktní poštovní adresa 

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín  

Pod Strání 1776  

755 01 Vsetín 

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu 

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín  

Pod Strání 1776  

755 01 Vsetín 

 

4.3 Úřední hodiny 

Pondělí – pátek (září – červen) 

8:00 - 15:00 hod 

 

4.4 Telefonní čísla 

pevná linka: +420 571 428 910 

ředitel školy: +420 571 428 911 

mobil: +420 739 054 522 

 

4.5 Adresa internetové stránky 

www.spssvsetin.cz 

 

4.6 Adresa podatelny 

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín  

Pod Strání 1776  

755 01 Vsetín 

 

Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: 

USB flash disk 

 

 

 



4.7 Elektronická adresa podatelny 

podatelna@spssvsetin.cz 

 

Další elektronické adresy: 

www.spssvsetin.cz/kontakty 

 

4.8 Datová schránka 

f68w7hs 

 

5. Případné platby lze poukázat 

Peněžní ústav: ČSOB Vsetín 

Číslo účtu: 1512040/0300 

 

6. IČO 

00843407 

 

7. DIČ 

CZ00843407 

 

8. Dokumenty 

8.1 Seznamy hlavních dokumentů 

Rozvrh školy 

Školní řád SPŠS Vsetín 

Vnitřní pracovní řád SPŠS Vsetín 

Organizační řád SPŠS Vsetín 

Výroční zpráva SPŠS Vsetín 

Koncepce dalšího rozvoje SPŠS Vsetín 

Vnitřní předpisy školy (směrnice, prováděcí předpisy, příkazy ředitele školy). 

 

8.2 Rozpočet 

www.spssvsetin.cz/rozpočet-školy 

 

9. Žádosti o informace 

Prostřednictvím elektronické pošty: spss@spssvsetin.cz 

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): f68w7hs 



Podání písemně na adresu sídla organizace: 

Poštou: Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, Pod Strání 1776, 755 01 Vsetín 

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese, v uvedených úředních hodinách 

 

10. Příjem podání a podnětů 

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení: 

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel školy, v případě 

nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele. Tazatel obdrží 

odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje 

všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. Na ústní dotazy, osobní nebo 

telefonické, bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní. 

 

11. Předpisy 

11.1 Nejdůležitější používané předpisy 

Zákon č. 561/2004 Sb. 

Zákon č. 563/2004 Sb. 

Zákon č. 500/2004 Sb. 

Vyhláška č. 107/2005 Sb. 

Vyhláška č. 108/2005 Sb. 

Zákon č. 106/1999 Sb. 

 

11.2 Vydané právní předpisy 

Vnitřní předpisy školy – soubor platných vnitřních dokumentů. 

 

12. Úhrady za poskytování informací 

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací 

Vyhledání a zpracování informace – 100,- Kč za každou započatou hodinu práce. 

Zhotovení fotokopie, tisk formát A4 – 1 stránka černobílá – 2 Kč, 1 stránka A4 barevná - 5 Kč. 

Poštovné – za zaslané informace 

 

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací 

 

 

 



13. Licenční smlouvy 

13.1 Vzor licenčních smluv 

13.2 Výhradní licence 

V současné době nejsou Střední průmyslovou školou strojnickou Vsetín poskytnuty žádné 

výhradní licence pode § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. 

 

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

www.spssvsetin.cz/výroční-zprávy 


