Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk
tel.: +420583320111, fax: +420583215264
e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz

Základní informace o škole
Název školy: Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk
Sídlo: Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk
IČ: 00851167
DIČ: CZ00851167
IZO: 130002445
REDIZO: 600171388
Bankovní spojení: 14938841/0100 Komerční banka
Datová schránka: pehfder
Zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
Hlavní budovy školy:
Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk, tel.: +420 583 320 111 (spojovatelka), fax: +420 583 215
264
Bulharská 8, 787 43 Šumperk, tel.: +420 583 320 111 (spojovatelka), fax: +420 583 212 012
E-mail: skola@sszts.cz
Web: www.sszts.cz

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace:
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání podle vzdělávacích
programů.
Organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto
vztahů.
Statutární orgán – ředitelka školy:
Mgr. Irena Jonová, tel.: +420 583 320 108, e-mail: jonova@sszts.cz
Ředitelka školy řídí školu, plní povinnosti vedoucí organizace a další úkoly vyplývající z obecně
závazných právních předpisů. Jmenuje a odvolává svého zástupce, který ji zastupuje v době její
nepřítomnosti.
Zástupce statutárního orgánu, zástupce ředitelky pro teoretické vyučování:
Ing. Zbyněk Pechanec, tel.: +420 583 320 127, e-mail: pechanec@sszts.cz
Zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování:
Ing. Martina Hronová, tel.: +420 583 320 104, e-mail: hronova@sszts.cz
Zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování:
Mgr. Ivana Přikrylová, tel.: +420 583 320 175, e-mail: ivana.prikrylova@sszts.cz
Zástupce ředitelky pro praktické vyučování:
Mgr. Jiří Horsák, tel.: +420 583 320 103, e-mail: horsak@sszts.cz
Studijní oddělení:
Martina Černá, tel.: +420 583 320 117, e-mail: studijni@sszts.cz
Výchovný poradce:
Mgr. Marie Holinková, tel.: +420 583 320 106, e-mail: holinkova@sszts.cz
Školní metodik prevence:
Ing. Michal Vojtek, tel.: +420 583 320 110, e-mail: vojtek@sszts.cz
Školní speciální pedagog:
Mgr. Jana Táborská, tel.: +420 603 106 881, e-mail: taborska@sszts.cz

Rekvalifikační kurzy:
Mgr. Jiří Horsák, tel.: +420 583 320 103, e-mail: horsak@sszts.cz
Zuzana Bundilová, tel.: +420 605 249 289, e-mail: bundilova@sszts.cz
Radomír Nezdařil, tel.: +420 777 268 851, e-mail: nezdaril@sszts.cz
Schéma organizační struktury – viz webové stránky školy.

Seznam oborů vzdělání:
-

Obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou:
23-51-H/01 Strojní mechanik
23-55-H/01 Klempíř
23-56-H/01 Obráběč kovů
23-68-H/01 Mechanik opravář kolejových vozidel
26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
33-56-H/01 Truhlář
36-64-H/01 Tesař
36-52-H/01 Instalatér
36-67-H/01 Zedník
66-51-H/01 Prodavač
66-53-H/01 Operátor skladování
69-51-H/01 Kadeřník

-

Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou:
23-41-M/01 Strojírenství
36-47-M/01 Stavebnictví
33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení
66-41-L/01 Obchodník

-

Nástavbový obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou:
64-41-L/51 Podnikání

-

Jednoletý obor vzdělání zakončený závěrečnou zkouškou:
26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud

Žádosti o informace:
Žádosti o poskytnutí informace podle § 13 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, se podávají písemně poštou na adresu školy nebo na sekretariátu ředitele školy.
Způsoby podání žádosti:
Žádost lze podat ústně – telefonicky nebo osobně na sekretariátu školy.
Žádost lze zaslat písemně elektronickou poštou na e-mailovou adresu skola@sszts.cz.

Petice, stížnosti, žádosti a další podání:
Podávají se písemně poštou na adresu školy, elektronickou poštou na e-mailovou adresu školy,
písemně na podatelně nebo ústně na sekretariátu školy, ředitelce, zástupcům ředitelky nebo
pedagogickým pracovníkům v době úředních hodin.

Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk
tel.: +420583320111, fax: +420583215264
e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz

Podatelna:
Na podatelnu je možno doručit žádosti a další dokumenty v písemné či elektronické podobě.
Kancelář č. 230 (sekretariát):
Marie Neduchalová, tel. 583 320 138, e-mail: škola@sszts.cz
Úřední hodiny: po – pá 7:30 až 14:30 hod.
Datová schránka: pehfder
V době nepřítomnosti zastupuje:
Kanc. č. 208 (studijní odd.):
Martina Černá, tel. 583 320 117, 583 320 118, e-mail: studijni@sszts.cz
Úřední hodiny: po – pá 7:30 až 14:30 hod.

Sazebník úhrad na poskytování informací:
Opisy výročních nebo maturitních vysvědčení, opisy výučních listů Kč 100,- za1 list (plus kolek
v hodnotě 5,- Kč).

Nejdůležitější právní předpisy:
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., zákon správní řád.
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu.
Zákon č. 343/1992 Sb., novela zákona o archivnictví.
Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech v platném znění Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách,
ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů.
Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání ve znění vyhlášky č. 374/2006 Sb.
Vyhláška MŠMT č. 442/1991 Sb. o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném
subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.
Vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami k uplatnění
podpůrných opatření.
Vyhláška MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních
zpráv a vlastního hodnocení školy.
Vyhláška MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku.
Vyhláška MŠMT č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační
komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Vyhláška č. 12/2005 Sb. o podmínkách rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných
zahraničními školami.
Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším
odborném vzdělávání.
Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně
pedagogické a přímé pedagogicko psychologické činnosti pedagogických pracovníků ve znění
nařízení vlády č. 273/2009 Sb.
Zásady řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem.

