
Základní škola Benátky nad Jizerou, 

příspěvková organizace 

 

 

 

Informace dle vyhlášky č. 442/2006 Sb. 
 

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb. 

 

1. Název školy:            

Základní škola Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace 

 

2. Důvod a způsob založení školy:      
 Zřizovací listina (1. 6. 2001) 

 Zřizovatel - Středočeský kraj 

 Zborovská 11 

 Praha 5, 150 21 

 tel. 250 280 293 

 fax. 257 280 588 

 e-mail: odborskolstvi@kr-s.cz 

 http: .// www. kr- stredocesky.cz// 

 

3. Organizační struktura:  
Organizační schéma školy (www. zs-benatky.cz, ve složce Dokumenty) 

 

4. Kontaktní spojení: 

adresa školy:               Náměstí 17. listopadu 493/4, Benátky nad Jizerou II,  

                                     294  71 Benátky nad Jizerou 

ředitel:                          Mgr. Jitka Krabsová 

zástupce ředitele:          Bc. Libuše Drábová 

výchovný poradce:      Mgr.  Jitka Krabsová 

                                      konzultační hodiny: čtvrtek 13.30 – 15.00 

drogový preventista:    Bc. Libuše Drábová 

tel. 326 362 515 

e-mail: zvs.bnj@seznam.cz 
 

5. Číslo účtu: 27-5071010217/0100 

 

6. IČ: 70836261 

    Redizo: 600021858 

    IZO: 102338094 
 

7. DIČ: nejsme plátci DPH 
 

8. Dokumenty: na stránkách školy: www. zs-benatky.cz 

 

9. Žádosti o informace: 

Místo a způsob, jak získat příslušné informace: 

 ústní podání 

 telefonicky 

 osobně v kanceláři školy 

mailto:odborskolstvi@kr-s.cz
mailto:zvs.bnj@seznam.cz


 písemné podání – žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy nebo 

elektronicky 

 

10. Příjem žádostí: ředitelka školy 

 

11. Opravné prostředky: lze podat u vedení školy 

 

12. Formuláře: lze vyžádat v kanceláři vedení školy  

 

13. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. 

na stránkách školy: www.zs-benatky.cz 

 

14. Nejdůležitější právní předpisy: 

 Zákon č. 561/2006 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (Školský zákon) 

 Zákon č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím 

 Zákon č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů 

 Zákon č. 500/2004Sb., správní řád 

 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 

 Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 

povinné školní docházky 

 Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

zařízeních 

 Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 

 

 

 
 

                                       

                                       

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

http://www.zs-benatky.cz/

