
Příslušné informace lze získat přímým dotazem ve škole, na telefonním čísle

556 708 760, písemnou ţádostí, příp. elektronicky na e-mailové adrese školy

(educa@centrum.cz) nebo web. stránách školy (www.educa-sos.eu) .

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu lze podat do 3 pracovních dnů

po jeho doručení, proti ostatním rozhodnutím ředitele lze podat odvolání do 15

dnů po doručení rozhodnutí. Odvolání se podává k rukám ředitelky školy.

Písemná ţádost je podána srozumitelnou a úhlednou formou. Formuláře jsou na

poţádání k dispozici na sekretariátu školy.

Zákon č.561/2004 sb. (školský zákon), školní vzdělávací program, školní řád.

Příjem ţádostí a další 

podání

Opravné prostředky

Subjekt ţádné licenční smlouvy nemá.

Výroční zpráva k nahlédnutí na sekretariátu školy.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví 

struktura informací zveřejňovaných způsobem umoţňujícím dálkový přístup                     o 

povinném subjektu

Předpisy

Úhrady za poskytování 

informací

Licenční smlouvy

Výroční zprávy podle 

zákona 106/1999 Sb.

Kontakty

64087859

Subjekt není plátcem DPH

Příslušné informace lze získat přímým dotazem ve škole, písemnou ţádostí,

příp. elektronicky na e-mailové adrese školy.

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 500/2004

Sb., správní řád, zákon č. 561/2004 Sb., „školský zákon“, vyhláška 442/2006

Sb., školní řád. Předpisy jsou k nahlédnutí v ředitelně školy v pracovní dny od

8,00 do 15,00 hod.

Formuláře

Postupy vyřizování

Ţádosti o informace

Informace mohou být předány formou ústní. Vyţaduje-li tazatel písemné

vyjádření, musí podat ţádost písemnou. Ta je evidována v kanceláři školy a je

na ni odpovězeno do 15 dnů.

Dokumenty

GE Money Bank B. Ú. č.:40504764/0600,platbu lze poukázat i hotově v

pokladně školy.

Náklady za poskytování informací v případě informací pořízení kopií činí 2,- Kč 

za stránku formátu A4, za práce spojené s vystavením opisu výročního

vysvědčení 20 Kč, maturitního vysvědčení 30 Kč.

IČ

DIČ

EDUCA - Střední odborná škola s. r. o.Název

Důvod a způsob zaloţení

Kontaktní spojení

Případné platby lze 

poukázat

Škola vznikla v roce 1991 a k datu 1.9.2005 došlo ke změně názvu na EDUCA -

Střední odborná škola s. r. o.
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