Informace zveřejňované povinným subjektem dle
§5 zákona 106/1999 Sb., a vyhlášky č.442/2006 Sb.,
1. Název:
Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel,
Praha 1, U Půjčovny 9 – zkratka VOŠTŘ a SUŠTŘ, Praha 1, U Půjčovny 9
2. Důvod a způsob založení:
Organizace byla zřízena ke dni 1. 1.1995 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
pod č. j. 27 483/94-60 ze dne 19. 12. 1994, jako přímá pokračovatelka Státního ústavu
školského pro domácí průmysl zřízeného v roce 1919 při Ministerstvu školství v Praze, později
přejmenovaného na Školský ústav umělecké výroby.
Rozhodnutím MŠMT ČR č.j. 34005/2000-14 ze dne 1. 1. 2001 přešla organizace do
působnosti kraje Hlavní město Praha.
Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucí
k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou a vyššího odborného vzdělávání.
3. Organizační struktura:
Statutární orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města
Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že
k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
Dále viz soubor Organizační schéma školy na úřední desce a www.textilniskola.cz/kontakty
4. Kontaktní spojení:
Viz www.textilniskola.cz/kontakty
4.1 Kontaktní adresa:
VOŠTŘ a SUŠTŘ, U Půjčovny 1274/9, 110 00 Praha 1
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
viz 4.1
4.3 Úřední hodiny:
Sekretariát a studijní oddělení – každý den od 8:30 - 14:00 nebo po domluvě
Hospodářský a účetní úsek – PO-ST 8:30 -11:00 nebo po domluvě

4.4. Telefonní čísla:
CENTRÁLA: 224 218 850
KANCELÁŘ ŘEDITELKY: 224 213 538
KANCELÁŘ ZÁSTUPKYŇ: 224 212 207
HOSPODÁŘKA: 224 211 309
SEKRETARIÁT a STUDIJNÍ ODDĚLENÍ: 224 211 491
A dále viz a www.textilniskola.cz/kontakty
4. 5. Čísla Faxu:
224 211 491
4. 6. Adresa internetové stránky:
www.textilniskola.cz
4. 7. Adresa e-podatelny:
- nemáme
4. 8. Další elektronické adresy:
Datová schránka: ztjzt98
info@textilniskola.cz a dále viz a www.textilniskola.cz/kontakty
5. Případné platby lze poukázat:
Bankovní spojení: 12736031/0710 - ČNB, Praha 1, Na Příkopech 28
6. IČ:
061387002
7. DIČ:
CZ 0613870002 - Organizace není plátcem DPH
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů:
Zřizovací listina příspěvkové organizace schválená usnesením Zastupitelstva hlavního města
Prahy č. 4/8 ze dne 17. 2. 2011 a účinná od 1. 4. 2011 (aktualizována)
Výroční zprávy – viz www.textilniskola.cz/informace kolonka výroční zprávy

Školní a organizační dokumenty viz www.textilniskola.cz/studium
Školní řád s platností od 1. 4. 2015 zde.
Školní vzdělávací programy od 1. 9. 2013 zde a zde.
Knihovní řád s platností od 1. 10. 2015zde.

8.2 Rozpočet
www.textilniskola.cz/informace kolonka výroční zprávy, kde se udává údaje o rozpočtu za
rok.
Rok 2017:

9. Žádost o informace:
Informace o studiu a obecné na info@textilniskola.cz nebo na tel.: 224 211 491 a dále viz
www.textilniskola.cz a příslušný typ kolonky odpovídající charakteru dané informace.
10. Příjem žádostí a dalších podání:
Žádosti se přijímají v podatelně školy umístěné v sekretariátu školy ve 3. patře budovy a také
viz www.textilniskola.cz/kontakty
11. Opravné prostředky:
Viz www.textilniskola.cz/informace a www.textilniskola.cz/studium

12. Formuláře:
Na www.textilniskola.cz - Informace pro rodiče a žáky a Dokumenty ke stažení
Nejdůležitější dokumenty:
Žádost o uvolnění žáka z vyučování zde.
Formulář pro odkoupení maturitní práce zde.

13. Popisy postupů:
Viz www.textilniskola.cz
14. Předpisy
14. 1. Nejdůležitější předpisy:
Školní řád s platností od 1. 4. 2015 zde.
Školní vzdělávací programy od 1. 9. 2013 zde a zde.
Knihovní řád s platností od 1. 10. 2015zde

Organizační řády a směrnice jsou k dispozici v sekretariátu a ve sborovně školy a na úřední
desce školy v přízemí.
14.2. Vydané právní předpisy:
Viz na www.textilniskola.cz/informace
15. Úhrady za poskytování informací
15. 1. Sazebník úhrad za poskytování informací:
Škola vydává duplikáty vysvědčení (ročníková/maturitní), dále potvrzení o době studia
jednotlivců pro ZP, ČSSZ, daňovou správu a jiné subjekty.
Dle povahy a náročnosti vyhledávané informace si nárokuje odměnu až 150Kč/hodinu
pracovnice archivu/podatelny.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu
nemáme
16. Licenční smlouvy
16. 1. Vzory licenčních smluv
16. 2. Výhradní licence
17. Výroční zpráva podle č. 106/1999 Sb.
Viz www.textilniskola.cz/informace - kolonka Výroční zprávy

V Praze dne 31. 8. 2018

