
Povinně zveřejňované informace 

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací 

zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Název Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové Velká 3 

Důvod a způsob 

založení 

Zřizovací listina vydaná Královehradeckým krajem, usnesením Zastupitelstva kraje 8/436/2009 ze dne 

10. žáří 2009.

Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 

příslušnými prováděcími právními předpisy. Střední škola je součástí výchovně vzdělávací 

soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Je příspěvkovou organizací s právní 

subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů 

plynoucí. Střední škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím 

MŠMT ČR, č. j.: 17278/2007-21. 

Zřizovatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245/2, 500 03 Hradec Králové. 

Organizační 

struktura http://www.sssoghk.cz/files/files/1452787354_organschema.pdf

Seznam 

podřízených 

povinných 

subjektů Nejsou 

Zřizované 

organizace Nejsou 

Kontaktní 

spojení 495 212 860 

Kontaktní 

poštovní adresa 

Střední škola služeb, obchodu a  gastronomie, Hradec Králové, Velká 3 

Velká 3 

503 41 Hradec Králové 

Adresa 

úřadovny pro 

osobní návštěvu 

Střední škola služeb, obchodu a  gastronomie, Hradec Králové, Velká 3 

Velká 3 

503 41 Hradec Králové 

Úřední hodiny Středa - 7:30 - 15:00
V ostatní dny je návštěva možná po předchozí domluvě na emailu sekretariat@sssoghk.cz 

http://www.sssoghk.cz/files/files/1452787354_organschema.pdf


Telefon 495 212 860 

Adresa 

internetové 

stránky 

http://www.sssoghk.cz 

Adresa e-

podatelny sekretariat@sssoghk.cz

Datová 

schránka ID 
6pmpdkq

IČ 00527939 

DIČ CZ527939 

Seznamy 

hlavních 

dokumentů 

Zřizovací listina 

Organizační řád 

Školní řád 

Výroční zpráva 

Rozpočet S rozpočtem školy je možné se seznámit v kanceláři vedoucí ekonomického úseku. 

Žádosti o 

informace 

Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob 

poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost lze podat písemně, ústně či 

elektronicky.  

Nejdůležitější 

používané 

předpisy 

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

(školský zákon),Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,Zákon č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů, 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,Zákon 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, 

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Kontakt pro žádosti 
o informace sekretariat@sssoghk.cz

http://www.sssoghk.cz/vedeni-skoly/
http://www.msmt.cz/dokumenty/novy-skolsky-zakon
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=500~2F2004&rpp=15#seznam


Licenční 

smlouvy Nejsou 

Vzory 

licenčních 

smluv Nejsou 

Výhradní 

licence Nejsou 

Výroční zprávy Výroční zpráva je k nahlédnutí na veřejně přístupném místě v místě ředitelství školy. 




