Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň
T. G. Masaryka 1000, 565 01 Choceň

Výroční zpráva
Obchodní akademie a Střední odborné školy cestovního ruchu Choceň
o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2019 (dle § 18 odst.1 zák. č. 106/1999 Sb.)
Článek 1
Počet podaných písemných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí
žádosti
V roce 2019 neobdržela škola písemnou žádost o poskytnutí informace na základě zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Článek 2
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
V roce 2019 nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace.
Článek 3
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které
povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle
tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení
V roce 2019 k přezkoumání rozhodnutí soudem nedošlo.
Článek 4
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence
V roce 2019 nebyla výhradní licence poskytnuta.
Článek 5
Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení
V roce 2019 nebyla stížnost podána.
Článek 6
Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.
V roce 2019 OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň poskytla informace o vyučovaných oborech
vzdělání a o možnostech studia žákům základních škol v okrese Ústí nad Orlicí, Pardubice, Svitavy,
Chrudim, Rychnov nad Kněžnou a Hradec Králové. Dále byly podány informace o studiu na
výstavách středních škol, které se konaly v České Třebové, Pardubicích, Svitavách, Chrudimi,
Rychnově nad Kněžnou, Hradci Králové.
Formou inzerce v denním tisku byla zveřejněna informace o oborech vzdělání, které škola plánuje
otevřít v následujícím školním roce. Další informace o studiu byly podány žákům a jejich zákonným
zástupcům na dnech otevřených dveří. V případech, kdy se zákonní zástupci o možnostech studia
dotazovali telefonicky, byla jim tato informace podána pověřeným pracovníkem.

V Chocni dne 7. ledna 2020
Mgr. Jaroslav Studnička, ředitel školy

