ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
čj.: KUJCK 15394/2013/KHEJ

datum: 25. 3. 2013

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Sp. Zn.: KHEJ 14655/2013/kakr SO/3

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů
Dne 18. 3. 2013 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 15. 3. 2013, v níž se domáháte poskytnutí informací zveřejněných ve
Výročních zprávách o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní roky 2010/2011 a 2011/2012
(vzatých na vědomí Zastupitelstvem Jihočeského kraje (7. 2. 2012 a 7. 3. 2013) a ve Strategii rozvoje školství Jihočeského
kraje v horizontu do roku 2020 (schválené Zastupitelstvem Jihočeského kraje 31. 5. 2011).
V dopise žádáte o následující sdělení:
1. Ke kterému dni v příslušném roce jsou uvedeny počty žáků/studentů v přiložených tabulkách?
Údaje o počtech žáků a studentů v přiložených tabulkách (vykopírovaných z výročních zpráv a ze strategie) jsou vždy
k rozhodnému datu 30. září příslušného školního roku.
2. Disponuje Krajský úřad Jihočeského kraje (jako zřizovatel svých škol) informacemi, jak se mění počty žáků SŠ a
studentů VOŠ v průběhu jednotlivých školních let, např. změny v počtech studujících v 1. a 2. pololetí
v jednotlivých školních letech apod.?
Údaje o počtech žáků a studentů v rozsahu přiložených tabulek má Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu
Jihočeského kraje k dispozici za příslušné školní roky vždy pouze k 30. 9. a nedisponuje údaji, které by dokumentovaly
změny v počtech studujících v 1. a 2. pololetí v jednotlivých školních letech. Tyto změny mají v evidenci školy.
3. V případě, že zřizovatel disponuje informacemi, jak je uvedeno v bodě 2, žádám o jejich sdělení.
Viz odpověď na bod 2.

S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
Vedoucí Odboru kancelář hejtmana

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 291, fax: 386 350 039
e-podatelna: nebesar@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz
Stránka 1

