
MĚSTO  JESENÍK
MĚ� STSKÝ�   Ú� Ř� AD  JĚSĚNÍ�K

Ú� tvar tajemní�ka

Ž� a�dost  o  poskytnutí�  informace  dle  za�kona  c(.  106/1999  Sb.,  o  svobodne�m  pr(í�stupu
k informací�m č. 08/2019
Č� .j.: MJ/06443/2019

Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací:

Dne 08. 01. 2019 obdrz(el Me(stsky�  u� r(ad Jesení�k, Odde( lení� socia� lne(  pra�vní� ochrany de( tí� z(a�dost o poskytnutí�
informace v souladu se za�konem c(. 106/1999 Sb., o svobodne�m pr(í�stupu k informací�m, ve zne(ní� pozde( js( í�ch
pr(edpisu9  (da� le jen „za�kon o informací�ch“).

Žádost o sdělení:

Obsah žádosti/dotazu
Žádost v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí níže
uvedených informací.

1. Kolik dětí v obvodu působnosti vašeho úřadu bylo v roce 2018 podpořeno obědy ve školní jídelně
zdarma v rámci projektu MŠMT?

2. Pokud  by  se  Olomoucký  kraj  zapojil  do  projektu  MPSV  Obědy  do  škol,  kolik  dětí  z  obvodu
působnosti vašeho úřadu by v současnosti splnilo následující kritéria podpory?

• dítě je ve věku 3-15 let
• dítě je v hmotné nouzi alespoň 3 měsíce
• žák nesmí  mít  v  průběhu podpořeného období  neomluvené  absence a  jen 10% absencí

omluvených (v případě potvrzení od lékaře toto omezení neplatí)
• oběd musí být sněden dítětem v zařízení školního stravování
• podpora žáků na ZŠ praktických a ve speciálních třídách běžných ZŠ je možná, ale její míra

nesmí být větší než je podíl žáků vzdělávaných podle SVP v celkovém počtu žáků základních
škol v kraji

Požadované informace prosím poskytněte na e-mail, ze kterého je podání učiněno.

K žádosti bylo sděleno:

Po konzultaci s vedoucí� Odde( lení� s(kolství� Va�m sde( luji, z(e ani Odde( lení� socia� lne(  pra�vní� ochrany de( tí�, tak
ani  Odde( lení�  s(kolství�  nas(eho  u� r(adu  nedisponuje  odpove(ďmi  na  ota� zky,  ktere�  jste  uvedla  ve  Vas(í�
z(a� dosti. Mu9 z(eme Va�m pouze sde( lit, z(e na Ža�kladní� s(kole v Jesení�ku obe(dy zdarma vyuz( í�vají� dve(  de( ti,
a to ve forme(  daru od nadac(ní�ho fondu.

Vzhledem k tomu, z(e me(sto Jesení�k je zr(izovatelem pouze jedne�  za�kladní�  s(koly, nemu9 z(e ani
z pozice  obce  s  rozs( í�r(enou  pu9 sobností�  nar(í�dit  ostatní�m  s(kola�m,  aby  Va�m  na  Va� s(  dotaz
odpove(de( ly.

Mu9 z(ete  se vs(ak na ne(  obra� tit  s  vlastní�  z(a� dostí�  o  poskytnutí�  informací�.  Seznam vs(ech s(kol,
pu9 sobí�cí�ch  v  nas(em  regionu,  vc(etne(  aktua� lní�ch  kontaktu9 ,  naleznete  na  internetovy�ch
stra�nka� ch http://www.zs-jeseniky.cz/ v sekci Adresa� r(  s(kol.
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