Vyšší odborná škola herecká s.r.o.
Hadovitá 1023/7, Praha 4, 14100
telefon: 241 482 422
mobil: 603 836 149
e-mail: studijni@vosherecka.cz
www.vosherecka.cz

Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky č. 442/2006 Sb. a podle § 5 zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Označení a uvozovací text

Obsah položky

1. Název

Vyšší odborná škola herecká s.r.o.

2. Důvod a způsob založení

Škola je zřízena jako společnost s ručením omezeným za účelem poskyto vání vzdělávání ve vzdělávacích oborech
vyššího odborného vzdělání.

Viz. příloha
4. Kontaktní spojení
Telefon kanceláře školy a studijního oddělení: 241 482 422
Mobil kanceláře školy a studijního oddělení: 603 836 149
4.1 Kontaktní poštovní adresa Vyšší odborná škola herecká s.r.o.
Hadovitá 1023/7
141 00 Praha 4
4.2 Adresa úřadovny pro
Vyšší odborná škola herecká s.r.o.
osobní návštěvu
Hadovitá 1023/7, Praha 4
kancelář školy
4.3 Úřední hodiny
Po 10:00 - 12:00
St 12:00 - 14:00
Pá 10:00 - 12:00
4.4 Telefonní čísla
Tel. kancelář školy a studijní oddělení: 241 482 422
Mobil kancelář školy a studijní oddělení: 603 836 149
3. Organizační struktura

4.5 Čísla faxu

Škola neprovozuje faxovou službu

4.6 Adresa internetové
stránky

www.vosherecka.cz

4.7 Adresa e-podatelny

studijni@vosherecka.cz
alternativně datovou schránkou školy: ID datové schránky: a6xbi5t

4.8 Další elektronické adresy Ředitelka školy: lucie.kuzelova@vosherecka.cz

Zástupce ředitelky školy: jiri.hejduk@vosherecka.cz
Hospodářka školy: jitka.rottova@vosherecka.cz
5. Případné platby lze
poukázat

6. IČ
7. DIČ
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních
dokumentů

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ve prospěch povinného subjektu:
Komerční banka a.s. 19-9204070247/0100
(Jako variabilní symbol se užije rodné číslo plátce)
Všechny platby lze rovněž provádět osobně v kanceláři školy.
25605593
Povinný subjekt není plátcem daně z přidané hodnoty.
Zřizovací listina organizace
Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení
Školní vzdělávací program
Školní řád
Spisový a skartační řád
(k nahlédnutí v kanceláři školy)

8.2 Rozpočet

Účetní uzávěrka založená ve sbírce listin obchodního rejstříku (“Vyšší odborná škola herecká s.r.o.” na webových
stránkách: www.or.justice.cz)

9. Žádosti o informace

Ústní podání: telefonicky, osobně v kanceláři školy
Písemné podání: Žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy, nebo elektronicky, s uvedením
následujících údajů: u fyzické osoby: jméno, příjmení, adresa, telefon, případně e-mail či ID datové schránky, datum
a podpis; u právnické osoby: název subjektu, sídlo, telefon, případně e-mail či ID datové schránky, předmět žádosti,
způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně), datum a podpis

10. Příjem žádostí a dalších
podání
11. Opravné prostředky

12. Formuláře

Podání lze provádět v kanceláři školy. Pověřeným pracovníkem je studijní referentka Bc. Iva Vomelová, případně
ředitelka školy nebo její zástupce.
Opravný prostředek (odvolání) lze podat proti správnímu rozhodnutí ředitelky školy ve smyslu zákona č. 500/2004
Sb., správní řád v platném znění. Odvolání proti rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu lze podat do 3 dnů ode dne
doručení, odvolání proti ostatním správním rozhodnutím podle zákona č. 561/2004 Sb. lze podat do 15 dnů ode dne
doručení.
Dále lze podat odvolání proti rozhodnutí podle §15 zákona č. 106 /1999 Sb. v platném znění.
Odvolání se podává pouze písemně Odboru školství a mládeže MHMP prostřednictvím ředitelky školy. Odvolání
musí obsahovat název rozhodnutí, proti kterému se příslušná osoba odvolává, jeho datum a číslo jednací. Zvláštní
formulář se nevyžaduje. Případné další náležitosti jsou uvedeny v poučení u každého rozhodnutí.
Žádost: k vyzvednutí v kanceláři školy nebo k tisku zde
Přihláška ke studiu na vyšší odborné škole: k vyzvednutí v kanceláři školy, vzor přihlášky zde možnost zakoupit
přihlášku online zde

13. Popisy postupů -návody
pro řešení životních situací

Dle platné legislativy (Školský zákon, Správní řád)
Návody naleznete na Portálu veřejné správy zde

14. Předpisy

-

14.1 Nejdůležitější používané Předpisy v platném znění dostupné zde:
předpisy
Zákon 56 1/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
Vyhláška l0/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání
Zákon 500/2004 Sb., správní řád,
Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce
14.2 Vydané právní předpisy Školní řád: zde
Provozní řád Pidivadla: zde
15. Úhrady za poskytování
informací

-

15.1 Sazebník úhrad za
poskytování informací

Poskytnutí kopie dokumentu: 2 Kč/stránka A4
Náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí dle skutečných nákladů

15.2 Usnesení nadřízeného
orgánu o výši úhrad za
poskytnutí informací

Usnesení o výši úhrad podle § 16a odst. 7 zákona nebylo vydáno.

16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv
16.2 Výhradní licence
17. Výroční zpráva podle
zákona č. 106/1999 Sb.

Licenční smlouvy nejsou uzavírány.
Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle § 14a odst. 4 zákona nejsou
uzavírány.
K nahlédnutí v kanceláři školy nebo zde

V Praze dne 1.9.2016

Jednatelka Vyšší odborné školy herecké s.r.o.: Ing. Lucie Kuželová, MBA v. r.

Příloha:

FUNKČNÍ SCHÉMA VOŠH

Vydáno: 1.8.2016
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