MATEŘSKÁ ŠKOLA POMNĚNKA
Křiváček 6, 251 67 Řehenice – Pyšely, IČ: 72548011
mobil: 725 441 182, e-mail: reditelka@mspomnenka.net, http://mspomnenka.net

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE
vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném
znění
1. Úplný název subjektu
Mateřská škola Pomněnka, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení povinného subjektu
Viz ZŘIZOVACÍ LISTINA Mateřské školy Pomněnka, příspěvková organizace vydaná Obcí Řehenice.
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Obec Řehenice
Obecní úřad Řehenice, Křiváček 6, 251 67
MŠ je právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení. Ředitelka je současně statutárním
orgánem.
Pravomoci a působnost ředitele školy vymezuje §164 a 165 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.
3. Organizační struktura

a) Mateřská škola – předškolní zařízení, které formou celodenní péče zabezpečuje předškolní vzdělávání
dětí a s tím spojené a navazující činnosti, zabezpečující uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho
osobnosti, rozumových schopností a dovedností. Předškolní vzdělávání je vymezené §33 - §35 zákona 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou
14/2005 o předškolním vzdělávání a příslušnými prováděcími právními předpisy v platném znění.
Mateřská škola Pomněnka je předškolní zařízení s kapacitou 24 dětí. Třída je heterogenní a o děti pečuje
kolektiv 3 učitelek a 1 provozní zaměstnankyně. Provozní doba MŠ je od 6.30 – 16.30.
b) Školní jídelnu-výdejnu – zařízení školního stravování, které zabezpečuje stravování dětí mateřské škol
a zaměstnanců organizace (vydává jídla, která připravuje jiný subjekt). Základní působnost je vymezena v §119 a
souvisejících odkazech zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a prováděcími právními předpisy v platném znění.
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4. Kontakty
Ředitelka školy

Mgr. Kristýna Holubová

Telefon - ředitelka

725 441 182

Mobil - třída

602 534 987

E-mail

reditelka@mspomnenka.net

Internetové stránky školy

www.mspomnenka.net

IČO

725 48 011

ID datové schránky

ps35s4

Konzultační hodiny
V případě zájmu si domluvte schůzku s učitelkami. Všechny paní učitelky si po předchozí domluvě s rodiči
vyhradí čas na rozhovor v pohodlí a soukromí.
5. Bankovní spojení
Komerční banka - Profi účet
107-300380287/0100
Komerční banka – Běžný účet
107 -41510237/0100
6. Rejstřík škol:
Datum zápisu do rejstříku: 25. 8. 2011
Datum zahájení činnosti: 5. 9. 2011
Resortní identifikátor (RED_IZO): 181 030 136
7. Žádosti o informace
Mateřská škola Pomněnka, příspěvková organizace je povinna poskytovat informace vztahující se k její činnosti.
Viz. Směrnice pro poskytování informací Č.j. 7/2020 (dostupná na veřejně přístupném místě v MŠ a na
webových stránkách).
Ze žádosti musí být zřejmé, kdo ji činí a komu je určena. Žádost lze podat:
a) písemně – poštou nebo e-mailem na adresu ředitelky školy
b) ústně – osobně v kanceláři školy nebo telefonicky

