
 Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, 

Masarykovo nám. 2 

 

 

 

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

1. Název: Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 

2. Důvod a způsob založení: 

Hlavní účel a předmět činnosti organizace je vymezen zněním zákona č. 561/2004 Sb., o 

soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, dále zněním zákona č. 108/2005 Sb., o školských zařízeních, ve znění 

pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími předpisy. 

Organizace uskutečňuje vzdělávání a výchovu žáku v oborech vzdělání:  

a) s maturitní zkouškou - Hotelnictví,  

b) s výučním listem – Pekař, Cukrář, Krejčí, Truhlář, Kuchař – číšník, Výrobce potravin 

SŠGS Nová Paka zřídilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje svým usnesením 

ZK/8/436/2009  s účinností od 10. září 2009. Číslo zřizovací listiny čj.: 14708/SM/2009.  

Škola je příspěvkovou organizací, která je v hospodářských vztazích oprávněna nabývat práv 

a zavazovat se svým jménem. Je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě 

škol a školských zařízení ČR. 

3. Organizační struktura: Organizační struktura školy je vyvěšena formou přílohy. 

4. Kontaktní spojení: 

Adresa: Střední škola gastronomie a služeb 

Masarykovo nám. 2 

509 01 Nová Paka 

Úřední hodiny: Po – Pá 8 – 15h polední pauza 11:10 – 11:40 

Telefon: ústředna 493 723 784  - přepojuje na pracoviště teoretické výuky a dílny odborného 

výcviku oborů Krejčí a Kuchař – číšník (email: krejci@ssgs.cz, kuchari@ssgs.cz) 

Web: www.sgss.cz, www.ssgsnp.eu 

Adresa podatelny: Masarykovo nám. 2, 509 01 Nová Paka 

Email: skola@ssgs.cz, info@ssgs.cz 

Datová schránka (ID): 2ia5iws 

Další pracoviště:  

a) Dílny oborů cukrář a pekař, Havlova ul. 403, Nová Paka 

Tel.: 493 723 709 Email: cukrari@ssgs.cz 

b) Dílny oboru truhlář – Leontýny Mašínové 368, Lázně Bělohrad 

Tel.: 493 792 348 Email: truhlari@ssgs.cz 

c) Dílny oboru truhlář – Tichá ulička 31, Vrchlabí 

Tel.: 499 422 792 Email: truhlari@ssgs.cz 

d) Pracoviště odborného výcviku oboru kuchař-číšník, Krkonošská 243, Vrchlabí 

Tel.: 602 660 496       Email: viz. škola 

e) Odloučené pracoviště teoretické výuky, Zámecká 248, Lázně Bělohrad 

Tel.: 607 017 366       Email: viz. škola 

5. Bankovní spojení: ČSOB Nová Paka, č. účtu 161207221/0300 

6. IČ: 15055256 

7. DIČ: škola není plátcem DPH 

8. Dokumenty: Dokumenty jsou vyvěšeny v sekci Informace. 

Rozpočet: Rozpočet za uplynulý kalendářní rok je uveden ve Výroční zprávě o 
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činnosti a hospodaření školy za příslušný rok. 

9. Žádosti o informace: Informace, která není zveřejněna, se poskytuje na základě žádosti. 

10. Příjem žádostí a dalších podání: Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně 

nebo telefonicky) nebo písemně (doručená poštou, osobně i jiným způsobem, elektronickou 

poštou nebo na jiném nosiči dat): 

- ústně na adrese: Masarykovo nám. 2, Nová Paka 

- telefonicky na čísle 493 723 784 

- písemně doručená poštou nebo osobně na adresu SŠGS Nová Paka, Masarykovo nám. 2 

- elektronicky na adresu skola@ssgs.cz 

11. Opravné prostředky: Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti 

lze podat do 15 dnů ode dne doručení. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace 

lze podat do 30 dnů od: 

- odkázání na zveřejněnou informaci, 

- odložení žádosti, 

- sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace. 

Odvolání i stížnost se podávají k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu, tj. 

SŠGS Nová Paka, Masarykovo nám. 2, 509 01 Nová Paka. Opravné prostředky lze podat na 

stejných adresách jako žádosti o informace. Pokud je podáváno odvolání, či je podávána 

stížnost elektronicky na adresu skola@ssgs.cz, musí být odvolání elektronicky podepsáno a 

stížnost elektronicky podepsána. 

12. Formuláře:     Přihlášky k přijímacímu řízení jsou k dispozici na webových stránkách 

školy (rubrika Přijímací řízení), další formuláře jsou k dispozici v sekretariátu školy.   

13. Popisy postupů pro řešení životních situací: Životní situace na Portálu veřejné správy 

http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/201/ 

14. Právní předpisy (zákony, nařízení vlády, vyhlášky): 

561/2004 Sb. – Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), v platném znění 

563/2004 Sb. – Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném 

znění 

317/2005 Sb. – Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 

a kariérním systému pedagogických pracovníků, v platném znění 

75/2005 Sb. – Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé 

speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických 

pracovníků, v platném znění 

177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní 

zkouškou, v platném znění 

47/2005 Sb. – Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou 

a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, v platném znění 

16/2005 Sb. – Vyhláška o organizaci školního roku, v platném znění 

671/2004 Sb. – Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke 

vzdělávání ve středních školách, v platném znění 

563/1991 Sb. – Zákon o účetnictví, v platném znění 

106/1999 Sb. – Zákon o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 

110/2019 Sb. – Zákon o zpracování osobních údajů, v platném znění 

129/2000 Sb. – Zákon o krajích, v platném znění 

218/2000 Sb. – Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů, v platném 

znění 

250/2000 Sb. – Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 

114/2002 Sb. – Vyhláška MF o FKSP, ve znění pozdějších předpisů 



137/2004 Sb. – Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách 

osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění 

499/2004 Sb. – Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých dalších zákonů,  

v platném znění 

500/2004 Sb. – Správní řád, v platném znění 

107/2005 Sb. – Vyhláška o školním stravování, v platném znění 

108/2005 Sb. – Vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských 

účelových zařízeních, v platném znění 

13/2005 Sb. – Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění 

410/2005 Sb. – Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 

provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění 

364/2005 Sb. Vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o 

předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, v platném znění 

137/2006 Sb. – Zákon o veřejných zakázkách, v platném znění 

262/2006 Sb. – Zákoník práce, v platném znění 

564/2006 Sb. – Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě, v platném znění. 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací: 

Je dán Sazebníkem úhrad, který je zveřejněn v sekci Informace na webových stránkách a na 

Úřední desce. 

16. Výroční zpráva: Výroční zprávy jsou vyvěšeny v sekci Informace na webových 

stránkách a na Úřední desce. 

 

 

 

Nová Paka 1. 9. 2022 

 

Mgr. Petr Jaroš v. r. 

Ředitel školy 


