
Základní informace o SOŠ Litovel, Komenského 677 veřejně 

přístupné v souladu se zákonem č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k 

informacím 
 

Název školy:  Střední odborná škola Litovel, Komenského 677 

Adresa:  Komenského 677, 784 01 Litovel 

Telefon:  sekretariát – 585341547, fax: 585341547 

   ředitel – 585341547 

Právní forma: příspěvková organizace, IČ 00848875, DIČ CZ00848875,                  

REDIZO 600017087 

Zřizovatel:  Olomoucký kraj 

Škola sdružuje: 1. střední odborná škola 

   2. domov mládeže 

   3. školní jídelna 

Ředitel zařízení: Mgr. Pavel Skácel, jmenován do funkce ředitele v souladu s ustanovením 

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

vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, v souladu 

s ustanovením §59 odst. 1 písm. I) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské 

zařízení), v platném znění a na základě usnesení rady Olomouckého kraje ze 

dne 20. 12. 2011. 

 

Pravomoci ředitele: vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, 

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

Zástupce ředitele pro teoretickou výuku: 

   Mgr. Vladimír Vaca     tel. č.: 585341547, kl. 22 

Vedoucí učitel a vedoucí odloučeného pracoviště, vedoucí DM,  Gemerská 505: 

   Bc. Zdeněk Jančí      tel. č.: 585342273 

Zástupce ředitele pro praktickou výuku: 

   Bc. Zdeněk Jančí      tel. č.: 585343073 

Ekonom: 

   Ing. Jiřina Pospíšilová    tel. č.: 585343190 

Výchovný poradce: 

   Mgr. Jitka Vyhlídalová    tel. č.: 585341547, kl. 30 

Pracovnice pověřená přijímáním a administrativním vyřizováním stížností, žádostí, oznámení a 

podnětů:  Lenka Dostálová – sekretariát ředitele školy  tel. č.: 585341547 

 

 

Poučení o odvolání proti rozhodnutí ředitele 

Ředitel v souladu s § 165 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění rozhoduje a vydává 

rozhodnutí: 

a) o přeřazení žáka do vyššího ročníku a povolení individuálního vzdělávacího plánu 

b) o přijetí ke vzdělávání ve střední škole 

c) o přestupu, změně oboru vzdělání a přerušení vzdělávání 

d) o opakování ročníku 

e) o podmíněném vyloučení a vyloučení žáka 

f) o uznání dosaženého vzdělání 

Proti rozhodnutí ředitele lze podat odvolání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

v platném znění, do 15 dnů od doručení rozhodnutí k Odboru školství, sportu a kultury Krajského 

úřadu Olomouckého kraje, podáním učiněným u zdejší školy. 

 

 

 



Postup při vyřizování žádostí, návrhů a jiných dožádání 

Podání musí obsahovat: 

- jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu; popřípadě jinou adresu pro 

doručování 

- předmět podání; věcné, srozumitelné a čitelné znění 

- označení správního orgánu, jemuž je podání doručováno 

- podpis osoby, která jej činí 

 

Přehled nejdůležitějších předpisů 

zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon) 

zákon č. 500/2004 Sb. v platném znění (správní řád) 

zákon č. 262/2006 Sb. v platném znění (zákoník práce) 

vyhláška č. 13/2004 Sb. v platném znění (o středním vzdělání) 

vyhláška č. 47/2005 Sb. v platném znění (o ukončení vzdělávání závěrečnou zkouškou) 

vyhláška č. 177/2009 Sb. v platném znění (o ukončování vzdělávání maturitní zkouškou) 

 

Sazebník úhrad 

Výše úhrady je závislá na rozsahu poskytované služby a činí maximálně 100,- Kč. 

 

 

Výroční zpráva 

Je volně k nahlédnutí u ředitele školy nebo na www.soslitovel.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Litovli 1. 9. 2016 

 

 

         Mgr. Pavel Skácel 

              ředitel školy 

http://www.soslitovel.cz/

