Povinně zveřejňované informace
IČO: 62157116
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Webové stránky:www.zshercikova.cz
Elektronická podatelna: info@zshercikova.cz
E-mail: reditel@zshercikova.cz
Bankovní spojení: škola 27225621/0100 Komerční banka, jídelna 1027831896/6100 Equa
bank

Údaje pro fakturaci:
Název dle rejstříku škol a školských zařízení: Základní škola, Brno, Herčíkova 19,
příspěvková organizace
Adresa: Herčíkova 2499/19, Brno, 612 00, Královo Pole

Škola byla zřízena na základě Zřizovací listiny vydané zřizovatelem, Statutárním
městem Brno, se sídlem Dominikánské nám. 1, Brno, zastoupené starostou Městské
části Brno - Královo Pole, Ing. Ivanem Kopečným, Palackého 59, Brno 612 93, 1. ledna
1995 jako příspěvková organizace.
Ředitel školy: PaedDr. Petr Halík, jmenován na základě usnesení Rady města Brna
R6/070. schůze konané dne 14. 6. 2012, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s čl. 59 Statutu města Brna s
účinností od 1. 8. 2012. Funkční období ředitele prodlouženo na základě schůze RMB
R7/176ze dne 10.7.2018 od 1.8.2018 do 31.7.2024 v souladu s ustanovením § 166 odst.
3 zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon)
Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Hana Vymazalová
Vymezení pravomoci ředitele: Ředitel zodpovídá za organizaci a kvalitu výuky, za
provoz budovy a efektivní využití svěřených finančních prostředků. Rozhoduje o přijetí
žáka na školu, o odkladu a dodatečném odkladu povinné školní docházky, o zařazení
dětí do školní družiny a školní jídelny. Řeší stížnosti rodičů týkající se výuky, klasifikace
a provozu školy. Podává informace, které jsou v souladu se zákonem 106/99 Sb.
Proti rozhodnutí ředitele školy existuje řádný opravný prostředek - odvolání (formu a
lhůty určuje Správní řád č. 500/2004 Sb.) k OŠ Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Ve své činnosti se škola a její pracovníci řídí platnými právními normami a předpisy,
zejména:

1. zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělání
2. zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád
3. zákon č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím
4. vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělání a některých náležitostech
plnění školní docházky

