
 

Označení a 
uvozovací text 

položky 
Obsah položky 

1. Název Základní škola Nová Paka, Komenského 555 

2. Důvod a způsob 
založení 

Zřizovatel: Město Nová Paka 
Poskytování  základního povinného vzdělávání žáků 
zřizovací listina 1.1.2010 
IZO: 600094127 
IČO: 49305620 

3. Organizační 
struktura 

Právní forma: příspěvková organizace 
Adresa: Nová Paka, Komenského 555 
Součásti školy: Školní družina 
Místo poskytovaného vzdělávání: Nová Paka, Komenského 555 
Kapacita školy:750 žáků 
Kapacita školní družiny: 120 žáků 

4. Kontaktní spojení skola@zsnovapaka.cz 
milan.schlogl@zsnovapaka.cz 
tel.: 49305620 
+420 604364247 
datová schránka:2q6mp7u 

4.1 Kontaktní 
poštovní adresa 

Základní škola Nová Paka, Komenského 555, 509 01 

4.2 Adresa 
úřadovny pro 
osobní návštěvu 

Komenského 555 
50901 Nová Paka 
 

4.3 Úřední hodiny Pondělí – pátek 
7:00 – 15:30 
 

4.4 Telefonní čísla 493722420 - škola 
493723700 – ředitelna 
+420 604364247 – ředitel školy 
+420 736633588 – kancelář školy 
 

4.5 Adresa 
internetových 
stránek 

www.zsnovapaka.cz 

4.6 Adresa 
podatelny 

Základní škola Nová paka, Komenského 555, 50901 Nová Paka 
 

4.7 Elektronická 
adresa podatelny 

Datová schránka: 2q6mp7u 
e-mail: skola@zsnovapaka.cz, milan.schlogl@zsnovapaka.cz 
 

4.8 Datová 
schránka 

  

5. Případné platby 
lze poukázat 

1. BÚ :294068587/0300 
2. v hotovosti v kanceláři školy 

6. IČO 49305620 

7. Plátce daně z 
přidané hodnoty 

Škola není plátcem  DPH 

8. Dokumenty - 

8.1 Seznamy 
hlavních dokumentů 

Školní řád  
Všechny dokumenty k chodu školy jsou zveřejněny na: www.zsnovapaka.cz a v ředitelně školy 

8.2 Rozpočet Náklady celkem za fiskální rok 2020: Hlavní činnost: 19 855 605,- 
 Doplňková činnost: 151 968,-  
 Celkem: 20 007 573,- 
 Hospodářský výsledek:  
Hlavní činnost: 504 596,- 
 Doplňková činnost:490,-   
Celkem: 50 086,-   
Viz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 na www.zsnovapaka.cz 

9. Žádosti o 
informace 

skola@zsnovapaka.cz 

10. Příjem podání a 
podnětů 

1. Osobně na adrese: Komenského 555, Nová Paka 
2. Písemně na adresu: nová Paka, Komenského 555, 50901  
 e-mail: skola@zsnovapaka.cz, milan.schlogl@zsnovapaka.cz  
 4. Datová schránka:  2q6mp7u 

11. Předpisy - 

11.1 Nejdůležitější 
používané předpisy 

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání školský zákon) 
ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 
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zákonů v platném znění Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a o některých náležitostech plnění 
povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání 
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, 
ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé 
výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, 
ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škola a školských zařízení a 
školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a o změně dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů Všechny uvedené předpisy jsou k dispozici ve Sbírce zákonů a k nahlédnutí jsou v ředitelně 
školy. zákonů v platném znění Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a o některých náležitostech 
plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání 
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, 
ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé 
výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, 
ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škola a školských zařízení a 
školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a o změně dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů Všechny uvedené předpisy jsou k dispozici ve Sbírce zákonů a k nahlédnutí jsou v ředitelně 
školy. subjektu. 
 
  

11.2 Vydané právní 
předpisy 

Všechny právní předpisy k chodu školy jsou zveřejněny na webových stránkách školy: zsnovapaka.cz 

12. Úhrady za 
poskytování 
informací 

- 

12.1 Sazebník 
úhrad za 
poskytování 
informací 

- 

12.2 Rozhodnutí 
nadřízeného orgánu 
o výši úhrad za 
poskytnutí informací 

- 

13. Licenční 
smlouvy 

- 

13.1 Vzory 
licenčních smluv 

- 

13.2 Výhradní 
licence 

- 

14. Výroční zpráva 
podle zákona o 
svobodném přístupu 
k informacím 

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů za rok 2020: zsnovapaka.cz 

 


