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TELEFON ID DS                                   BANKOVNÍ SPOJENÍ                           IČO                     DIČ 
577 599 311 y5cxb7k                               KB ZLÍN č.ú. 18731661/0100                00837237            CZ00837237 

 Výroční zpráva o poskytování informací 

za kalendářní rok 2016 

 

 

Podané písemné žádosti o informace a vydaná rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 

a) počet  0 

 

Podané odvolání proti rozhodnutí:  

b) rozhodnutí ředitele o nepřijetí v rámci přijímacího řízení 

      počet  6 

c)   rozhodnutí o vyloučení ze studia 

počet 0 

 

Opis podstatné části rozsudku soudu ve věci přezkoumání rozhodnutí  

o odmítnutí poskytnutí informace: 

d) počet  0 

 

Další informace vztahující se k uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., ve znění zákona č. 176/2006 

sb.: 

e) požadované informace ve formě ústních žádostí byly prezentovány ze strany zákonných 

zástupců zejména na třídních schůzkách s učiteli a vedením školy, popř. telefonicky a e-

mailem, zápisy včetně odpovědí založeny ve spisu žáka  

f) informace se týkaly zejména prospěchu  a chování žáka, školního řádu, ubytování žáků v DM, 

přijímacího řízení a dalšího možného vzdělávání dospělých formou nabízených kurzů 

g) na vyžádání poskytujeme informace Policii ČR, odboru sociální péče (OSPOD), ÚP a ČSSZ 

h) přímé odpovědi ze strany školy na požadované téma nevyvolaly žádné písemné interpelace 

vůči vedení školy ani nadřízenému orgánu 

 

Vizovice  5. ledna 2017 

 

 

 

 

 

 

 

         

        Mgr. Eva Solnařová v.r.   

               ředitelka školy 

  

  

 

mailto:souviz@zlinedu.cz


       STŘEDNÍ ŠKOLA ODĚVNÍ A SLUŽEB VIZOVICE 

                                    Tyršova 874, 763 12 Vizovice 
                                    web: www.souviz.cz      e-mail: souviz@souviz.cz 
 
                                                      “ Jsme mezinárodně certifikovanou institucí u International Education Society, London “  

 

 

TELEFON ID DS                                   BANKOVNÍ SPOJENÍ                           IČO                     DIČ 

577 599 311 y5cxb7k                               KB ZLÍN č.ú. 18731661/0100                00837237            CZ00837237 

 Výroční zpráva o poskytování informací 

za kalendářní rok 2017 

 

 

Podané písemné žádosti o informace a vydaná rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 

a) počet  0 

 

Podané odvolání proti rozhodnutí:  

b) rozhodnutí ředitele o nepřijetí v rámci přijímacího řízení 

      počet  22 

c)   rozhodnutí o vyloučení ze studia 

počet 1 

 

Opis podstatné části rozsudku soudu ve věci přezkoumání rozhodnutí  

o odmítnutí poskytnutí informace: 

d) počet  0 

 

Další informace vztahující se k uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., ve znění zákona č. 176/2006 

sb.: 

e) požadované informace ve formě ústních žádostí byly prezentovány ze strany zákonných 

zástupců zejména na třídních schůzkách s učiteli a vedením školy, popř. telefonicky a e-

mailem, zápisy včetně odpovědí založeny ve spisu žáka  

f) informace se týkaly zejména prospěchu a chování žáka, školního řádu, ubytování žáků v DM, 

přijímacího řízení a dalšího možného vzdělávání dospělých formou nabízených kurzů 

g) na vyžádání poskytujeme informace Policii ČR, odboru sociální péče (OSPOD), ÚP a ČSSZ 

h) přímé odpovědi ze strany školy na požadované téma nevyvolaly žádné písemné interpelace 

vůči vedení školy ani nadřízenému orgánu. 

 

Vizovice  15. ledna 2018 

 

 

 

 

 

 

 

         

        Mgr. Eva Solnařová v.r.   

               ředitelka školy 

  

  

 

mailto:souviz@zlinedu.cz
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                                    Tyršova 874, 763 12 Vizovice 
                                    web: www.souviz.cz      e-mail: souviz@souviz.cz 
 
                                                      “ Jsme mezinárodně certifikovanou institucí u International Education Society, London “  

 

 

TELEFON ID DS                                   BANKOVNÍ SPOJENÍ                           IČO                     DIČ 

577 599 311 y5cxb7k                               KB ZLÍN č.ú. 18731661/0100                00837237            CZ00837237 

 Výroční zpráva o poskytování informací 

za kalendářní rok 2018 

 

 

Podané písemné žádosti o informace a vydaná rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 

a) počet  0 

 

Podané odvolání proti rozhodnutí:  

b) rozhodnutí ředitele o nepřijetí v rámci přijímacího řízení 

      počet  24 

c)   rozhodnutí o vyloučení ze studia 

počet 1 

 

Opis podstatné části rozsudku soudu ve věci přezkoumání rozhodnutí  

o odmítnutí poskytnutí informace: 

d) počet  0 

 

Další informace vztahující se k uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., ve znění zákona č. 176/2006 

sb.: 

e) požadované informace ve formě ústních žádostí byly prezentovány ze strany zákonných 

zástupců zejména na třídních schůzkách s učiteli a vedením školy, popř. telefonicky a e-

mailem, zápisy včetně odpovědí založeny ve spisu žáka  

f) informace se týkaly zejména prospěchu  a chování žáka, školního řádu, ubytování žáků v DM, 

přijímacího řízení a dalšího možného vzdělávání dospělých formou nabízených kurzů 

g) na vyžádání poskytujeme informace Policii ČR, odboru sociální péče (OSPOD), ÚP a ČSSZ 

h) přímé odpovědi ze strany školy na požadované téma nevyvolaly žádné písemné interpelace 

vůči vedení školy ani nadřízenému orgánu 

 

Vizovice  7. ledna 2019 

 

 

         

        Mgr. Eva Solnařová v.r   

               ředitelka školy 

  

  

 

mailto:souviz@zlinedu.cz


       STŘEDNÍ ŠKOLA ODĚVNÍ A SLUŽEB VIZOVICE 

                                    Tyršova 874, 763 12 Vizovice 
                                    web: www.souviz.cz      e-mail: souviz@souviz.cz 
 
                                                      “ Jsme mezinárodně certifikovanou institucí u International Education Society, London “  

 

 

TELEFON ID DS                                   BANKOVNÍ SPOJENÍ                           IČO                     DIČ 

577 599 311 y5cxb7k                               KB ZLÍN č.ú. 18731661/0100                00837237            CZ00837237 

 Výroční zpráva o poskytování informací 

za kalendářní rok 2019 

 

 

Podané písemné žádosti o informace a vydaná rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 

a) počet  0 

 

Podané odvolání proti rozhodnutí:  

b) rozhodnutí ředitele o nepřijetí v rámci přijímacího řízení 

      počet  23 

c)   rozhodnutí o vyloučení ze studia 

počet 2 

 

Opis podstatné části rozsudku soudu ve věci přezkoumání rozhodnutí  

o odmítnutí poskytnutí informace: 

d) počet  0 

 

Další informace vztahující se k uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., ve znění zákona č. 176/2006 

sb.: 

e) požadované informace ve formě ústních žádostí byly prezentovány ze strany zákonných 

zástupců zejména na třídních schůzkách s učiteli a vedením školy, popř. telefonicky a e-

mailem, zápisy včetně odpovědí založeny ve spisu žáka  

f) informace se týkaly zejména prospěchu a chování žáka, školního řádu, ubytování žáků v DM, 

přijímacího řízení a dalšího možného vzdělávání dospělých formou nabízených kurzů 

g) na vyžádání poskytujeme informace Policii ČR, odboru sociální péče (OSPOD), ÚP a ČSSZ 

h) přímé odpovědi ze strany školy na požadované téma nevyvolaly žádné písemné interpelace 

vůči vedení školy ani nadřízenému orgánu 

 

Vizovice  8. ledna 2020 

 

 

 

 

 

 

 

         

        Mgr. Eva Solnařová    

               ředitelka školy 
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       STŘEDNÍ ŠKOLA ODĚVNÍ A SLUŽEB VIZOVICE 

                                    Tyršova 874, 763 12 Vizovice 
                                    web: www.souviz.cz      e-mail: souviz@souviz.cz 
 
                                                      “ Jsme mezinárodně certifikovanou institucí u International Education Society, London “  

 

 

TELEFON ID DS                                   BANKOVNÍ SPOJENÍ                           IČO                     DIČ 

577 599 311 y5cxb7k                               KB ZLÍN č.ú. 18731661/0100                00837237            CZ00837237 

 Výroční zpráva o poskytování informací 

za kalendářní rok 2020 

 

 

Podané písemné žádosti o informace a vydaná rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 

a) počet  0 

 

Podané odvolání proti rozhodnutí:  

b) rozhodnutí ředitele o nepřijetí v rámci přijímacího řízení 

      počet  1 

c)   rozhodnutí o vyloučení ze studia 

počet 2 

 

Opis podstatné části rozsudku soudu ve věci přezkoumání rozhodnutí  

o odmítnutí poskytnutí informace: 

d) počet  0 

 

Další informace vztahující se k uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., ve znění zákona č. 176/2006 

sb.: 

e) požadované informace ve formě ústních žádostí byly prezentovány ze strany zákonných 

zástupců zejména na třídních schůzkách s učiteli a vedením školy, popř. telefonicky a e-

mailem, zápisy včetně odpovědí založeny ve spisu žáka  

f) informace se týkaly zejména prospěchu a chování žáka, školního řádu, ubytování žáků v DM, 

přijímacího řízení a dalšího možného vzdělávání dospělých formou nabízených kurzů 

g) na vyžádání poskytujeme informace Policii ČR, odboru sociální péče (OSPOD), ÚP a ČSSZ 

h) přímé odpovědi ze strany školy na požadované téma nevyvolaly žádné písemné interpelace 

vůči vedení školy ani nadřízenému orgánu 

 

Vizovice  5. ledna 2021 

 

 

 

 

 

 

 

         

        Mgr. Eva Solnařová  v.r. 

               ředitelka školy 
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TELEFON ID DS                                   BANKOVNÍ SPOJENÍ                           IČO                     DIČ 
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 Výroční zpráva o poskytování informací 

za kalendářní rok 2021 

 

 

Podané písemné žádosti o informace a vydaná rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 

a) počet  0 

 

Podané odvolání proti rozhodnutí:  

b) rozhodnutí ředitele o nepřijetí v rámci přijímacího řízení 

      počet  62 

c)   rozhodnutí o vyloučení ze studia 

počet 1 

 

Opis podstatné části rozsudku soudu ve věci přezkoumání rozhodnutí  

o odmítnutí poskytnutí informace: 

d) počet  0 

 

Další informace vztahující se k uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., ve znění zákona č. 176/2006 

sb.: 

e) požadované informace ve formě ústních žádostí byly prezentovány ze strany zákonných 

zástupců zejména na třídních schůzkách s učiteli a vedením školy, popř. telefonicky a e-

mailem, zápisy včetně odpovědí založeny ve spisu žáka  

f) informace se týkaly zejména prospěchu a chování žáka, školního řádu, ubytování žáků v DM, 

přijímacího řízení a dalšího možného vzdělávání dospělých formou nabízených kurzů 

g) na vyžádání poskytujeme informace Policii ČR, odboru sociální péče (OSPOD), ÚP a ČSSZ 

h) přímé odpovědi ze strany školy na požadované téma nevyvolaly žádné písemné interpelace 

vůči vedení školy ani nadřízenému orgánu 

 

Vizovice  4. ledna 2022 

 

 

         

        Mgr. Eva Solnařová v.r. 

               ředitelka školy 

  

  

 

mailto:souviz@zlinedu.cz

