Informace o škole
Název školy:
Hotelová škola Třebíč
Sídlo:
Sirotčí 4, 674 01 Třebíč
IČO:
666 10 699
Právní forma:
Příspěvková organizace
Zřizovací listina:
Hotelové škola Třebíč byla zřízena na základě zřizovací
listiny schválená usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 045/05/01/ZK ze dne 18. 9.
2001, ve znění dodatku č. 1 zřizovací listiny schváleného usnesením Zastupitelstva kraje
Vysočina č. 078/07/01/ZK ze dne 20. 12. 2001, ve znění změn schválených usnesením
Zastupitelstva kraje Vysočina č. 151/03/2003/ZK ze dne 17. 6. 2003, ve znění dodatku č. 2
zřizovací listiny schváleného usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 216/04/2003/ZK ze
dne 23. 9. 2003, ve znění změn schválených usnesením zastupitelstva kraje Vysočina
č. 0284/04/2005/ZK ze dne 29. 6. 2005, ve znění dodatku č. 3 zřizovací listiny schváleného
usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0145/02/2006/ZK ze dne 28. 3. 2006, ve znění
dodatku č. 4 zřizovací listiny schváleného usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina
č. 0517/08/2006/ZK ze dne 7. 11. 2006, ve znění dodatku č. 5 zřizovací listiny schváleného
usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0357/05/2008/ZK ze dne 16. 9. 2008, ve znění
dodatku č. 6 zřizovací listiny schváleného usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina
č. 0376/05/2009/ZK ze dne 15. 9. 2009 a ve znění dodatku č. 7 zřizovací listiny schváleného
usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0415/05/2010/ZK ze dne 21. 9. 2010.
Webové stránky:
www.trhs.cz
Email:
info@trhs.cz
Kontaktní údaje:
trhs.cz/kontakty
ID datové schránky:
zqvtrvb
Název zřizovatele:
Sídlo zřizovatele:
IČO:
Webové stránky:
Elektronická podatelna:

Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
70890749
kr-vysocina.cz
posta@kr-vysocina.cz

Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou a vykonává činnost těchto škol a zařízení:
1. Střední škola – kapacita 1090 žáků
2. Školní jídelna – kapacita 400 stravovaných
3. Domov mládeže – kapacita 100 lůžek
Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
1. Sirotčí 4, 674 01 Třebíč
2. Stařečka 609, 674 01 Třebíč
3. Třebíčská 376, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Datum zápisu do rejstříku:
1. 1. 2005
Datum zahájení činnosti:
1. 7. 1998
Rozhodnutím MŠMT č. j. 9 155/2006-21 ze dne 7. 6. 2006 se s účinností od 1. 7. 2006
zapisuje do školského rejstříku název právnické osoby – Hotelová škola Třebíč.
IZO:
110 250 460

Poslední platné rozhodnutí: Rozhodnutí MŠMT č.j. 5015/2011-251 ze dne 15.2.2011

Poskytované obory vzdělávání - odkaz na výpis správního řízení č.j. 5015/2011-251

MŠMT ČR jmenovalo do funkce ředitelky školy paní Mgr. Libuši Kolářovou s účinností
od 1. července 1998 - č.j. 21 109/98-26 a kraj Vysočina potvrdil jmenování ve funkci
ředitelky usnesením Rady kraje Vysočina č. 204/26/01/RK ze dne 28.11.2001 a jmenována do
funkce ředitelky usnesením Rady kraje Vysočina č. 727/24/2003/RK ze dne 15.7.2003 a se
souhlasem MŠMT ČR ze dne 30.7.2003 č.j. 23 708/03-25
Organizační struktura
Ředitelka školy

Poradní sbory

Zástupce TV,
Stařečka 609

Zástupce TV,
Sirotčí 4

Učitelé

Učitelé

Úřední hodiny:
PO
8.00 – 15.00
ÚT
8.00 – 13.00
ST
8.00 – 15.00
ČT
8.00 – 13.00
PÁ
8.00 – 12.00

Zástupce PV,
Stařečka 609

Sekretariát

Zástupce CZV,
Sirotčí 4

Vrchní UOV
Stařečka 609

Vrchní UOV
N./O.

UOV

UOV

Učitelé DS

Zástupce EP,
Sirotčí 4

Výchovní
poradci,
školní psycholog

Vedoucí ŠJ,
Stařečka 609

Pracovníci
EÚ

Provozní
technik
Stařečka 609

Kuchařky

Školník,
uklízečky,
vrátní
Stařečka 609

Školník,
uklízečky,
N./O.

Vedoucí DM

Vychovatelky

Školník,
uklízečky
Sirotčí 4

Vymezení pravomoci a působnosti ředitelky školy a školského zařízení
§ 164 a § 165 školského zákona
1. Ředitelka školy a školského zařízení
• rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských
služeb, pokud zákon nestanoví jinak,
• odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v
souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3,
• odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,
• vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá
následná opatření,
• vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci
školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje,
• zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 byly včas informovány o průběhu a
výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta,
• zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání
vyhlášených ministerstvem,
• odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském
zařízení.
2. Ředitelka školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním
všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti
školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne.
Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.
3. Ředitelka školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí,
dále
• stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení,
• odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle §
160 až 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny,
• předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného
ministerstvem.
4. Ředitelka školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí,
rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:
• zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 a
zamítnutí žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17
odst. 3,
• přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 a následujících
• zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání, přerušení vzdělávání a
opakování ročníku podle § 66 a 97,
• podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského
zařízení podle § 31 odst. 2 a 4,
• zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a 100.
Odvolací lhůty proti rozhodnutí ředitele školy
Odvolání lze podat proti těmto rozhodnutím ředitelky školy ke Krajskému úřadu Kraje
Vysočina, a to prostřednictvím ředitelky školy. Všechny lhůty jsou počítány ode dne doručení
rozhodnutí.
a) povolení individuálního studijního plánu dle § 18 zákona č. 561/2004 Sb. – 15 dnů
b) přijetí ke vzdělávání ve střední škole – 3 dnů

c) přestupu, změně oboru a přerušení vzdělávání -15 dnů
d) opakování ročníku – 15 dnů
e) podmíněném vyloučení ze školy či školského zařízení a o vyloučení ze školy či
školského zařízení – 15 dnů
f) uznání dosaženého vzdělání - 15 dnů
g) odmítnutí poskytnutí informací – 15 dnů
Informace, které škola vede o žákovi - § 28 školského zákona
1. Školní matrika školy podle povahy její činnosti obsahuje tyto údaje o dítěti, žákovi
nebo studentovi:
• jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo
dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno, dále státní občanství, místo narození a
místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle
druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo
student na území České republiky,
• údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání,
• obor, formu a délku vzdělávání, jde-li o střední a vyšší odbornou školu,
• datum zahájení vzdělávání ve škole,
• údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk,
• údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu
postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaj o tom, zda je dítě, žák
nebo student sociálně znevýhodněn, pokud je škole tento údaj zákonným
zástupcem dítěte nebo nezletilého žáka nebo zletilým žákem či studentem
poskytnut,
• údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by
mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
• datum ukončení vzdělávání ve škole; údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve
střední nebo vyšší odborné škole ukončeno,
• jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud
nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování
písemností, telefonické spojení.
2. Školní matrika školského zařízení podle povahy jeho činnosti obsahuje tyto údaje o
dítěti, žákovi nebo studentovi:
• jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo
dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno, dále státní občanství a místo trvalého
pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu
cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území
České republiky,
• datum zahájení a ukončení školské služby nebo vzdělávání,
• údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly
mít vliv na poskytování školské služby nebo vzdělávání,
• údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu
postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaj o tom, zda je dítě, žák
nebo student sociálně znevýhodněn, pokud je škole tento údaj zákonným
zástupcem dítěte nebo nezletilého žáka nebo zletilým žákem či studentem
poskytnut,
• označení školy, v níž se dítě, žák nebo student vzdělává,

•

jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud
nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování
písemností, telefonické spojení.

Záznam nebo změna údaje ve školní matrice se provede neprodleně po rozhodné události. Při
vedení dokumentace a školní matriky a při zpracování osobních údajů dětí, žáků a studentů
postupují školy a školská zařízení podle zvláštního právního předpisu. Školy a školská
zařízení jsou údaje z dokumentace a údaje ze školní matriky oprávněny poskytovat osobám,
které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným tímto nebo zvláštním zákonem.

