Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Na základě ustanovení §5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím
v platném znění uveřejňuji následující informaci:
Škola je zapsána v rejstříku škol MŠMT od 1.9.2006 s akreditovaným studijním
oborem Informační technologie pro denní formu studia. V roce 2006 se zapojila do
projektu „HP Technology for Teaching Grant Initiative“ a získala grant společnosti
Hewlett-Packard, zaměřený na využití přenosných počítačů - PC tabletů pro moderní
formy výuky.
V roce 2007 škola získala akreditaci oboru Informační technologie i pro dálkovou
formu studia. V roce 2007 také navázala spolupráci se společností Cisco a stala se
Lokální akademií Cisco v rámci programu Cisco Networking Academy. Cisco Local
Academy je titul, který získá ta vzdělávací instituce, která splní podmínky pro
přípravu certifikovaných absolventů programu Cisco Networking Academy Program.
Studenti tak mají v rámci školy možnost získat mezinárodní certifikát Cisco Certified
Network Associate. Cílem spolupráce bylo zvýšit cenu absolventů Institutu
informatiky na trhu práce.
V roce 2008 navázala škola spolupráci se společností Oracle v rámci Oracle
Academy. Díky této spolupráci získala škola možnost využívat vývojové nástroje
Oracle Database a Oracle Application Server pro výukové účely až na dvou
platformách. Učitelé získali v rámci spolupráce možnost rozvíjet své technické
znalosti a zkušenosti díky pravidelnému proškolování a přístupu k nejnovějším
produktům společnosti Oracle. Během studia mohou studenti získat titul Oracle
Certified Associate, což je první stupeň kariérní certifikace Oracle.
V roce 2010 navázala škola spolupráci s vysokými školami se zaměřením na
Informační technologie. Výsledkem jednání se Institut informatiky stal partnerem
Západomoravské vysoké školy, Vysoké školy finanční a správní, Bankovního institutu
a Prague College. V rámci spolupráce mezi školami je absolventům Institutu
informatiky částečně uznáno předchozí studium, což jim umožní pokračovat ve studiu
bakalářského programu ve zkrácené formě.
Škola má dobré technické vybavení. Výuku zajišťují externí učitelé z vysokých škol a
odborníci z praxe v oboru. Ve výuce působí i zahraniční lektoři na cizojazyčnou
konverzaci.
Česká školní inspekce hodnotí práci vyšší odborné školy jako velmi dobrou a za
nadstandardní označila rozsah a úroveň vybavení výpočetní technikou a dalšími
informačními a komunikačními technologiemi a míru jejich zavádění do výuky.
Inspekční zpráva potvrzující toto hodnocení je k dispozici na studijním oddělení
školy.
Informace o Institutu informatiky - Vyšší odborné škole s.r.o. podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

Název školy: Institut informatiky – Vyšší odborná škola s.r.o.
Zřizovatel: Syntea software group a.s.,Tursko 142, 252 65 Praha - západ
Jednatel a ředitel: Ing. Petra Mansfeldová
Škola zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu
C, vložce č. 27453
Společnost je dceřinou společností akciové společnosti Syntea software group a.s..
Datum zápisu: 22.března 1994.
Sídlo školy: Radlická 591/115 – A5, 158 00 Praha 5
IČ:60489669, DIČ:CZ60489669, IZO. 151 014 426
Úřední hodiny: Po - Pá 9:00 – 11:15 a 12:30 - 16:00
Telefonní čísla: 257 311 119, 603 268 495
Internetové stránky: www.iivos.cz
Elektronická adresa: iivos@iivos.cz
Případné platby lze poukázat na účet školy vedený u ČSOB: 249 189 742 / 0300
Hlavní účel:
Vyšší odborné vzdělávání rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti studenta získané
ve středním vzdělávání a poskytuje všeobecné a odborné vzdělávání a praktickou
přípravu pro výkon náročných činností, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 10/2005 Sb. o vyšším
odborném vzdělávání.
Studijní obory
Rozhodnutím MŠMT č.j. 35298/05-21 ze dne 31.1.2006
26-47-N/..Informační technologie - denní studium
Rozhodnutím MŠMT č.j.15 696/2007-21
26-47-N/..Informační technologie - dálkové studium
Kapacita školy: dle Rozhodnutí o zápisu do rejstříku škol 288 studentů
Personální zajištění školy:

Na naší vyšší odborné škole učí externí učitelé, kteří splňují předpoklady odborné
kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně
některých zákonů.
Hospodaření školy:
Hospodaření školy se řídí zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací
soukromým školám, předškolním a školským zařízením ve znění předpisů
pozdějších. Škola zpracovává výroční zprávu o činnosti školy podle zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) a výroční zprávu o hospodaření podle zákona č.
306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským
zařízením, ve znění předpisů pozdějších. Tyto výroční zprávy jsou k dispozici na
webových stránkách školy http://www.iivos.cz/o-nas/vyrocni-zpravy/
Ředitelství školy:
Ředitelka školy: Ing. Petra Mansfeldová
Je kompetentní k poskytování informací, k přijímání a vyřizování stížností.
Pravomoce a působnost ředitele školy: Je vymezena paragrafy 164 až 166 zákona č.
561/2004 Sb. Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace je stanoven
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
Přehled nejdůležitějších právních předpisů uplatňovaných při činnosti školy:
- Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon)
- Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
- Vyhláška č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání
- Zákon č. 101/2000. Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
- Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a
školským zařízením
Právní předpisy jsou k nahlédnutí v obvyklou pracovní dobu na studijním oddělení
školy nebo ředitele školy nebo na www.msmt.cz
Závěry inspekčních zpráv jsou k nahlédnutí na studijním oddělení školy.
Dokumenty, vydané k řízení školy:
1 Seznam hlavních dokumentů:
a)
rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady
nezbytné pro provedení zápisu do rejstříku škol a školských zařízení,
b)
evidence studentů (školní matrika),
c)
doklady o přijímání studentů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho
ukončování,
d)
vzdělávací programy (podle § 4 až 6 školského zákona),

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

r)
s)
t)
u)
v)
w)

výroční zprávy o činnosti školy,
třídní knihy, které obsahují průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho
průběhu,
školní řád, rozvrhy vyučovacích hodin,
záznamy z pedagogických rad,
kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů,
protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy,
personální a mzdová dokumentace, hospodářská dokumentaci a účetní
evidence,
zřizovací listina,
plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
spisový a skartační řád,
dokumentace v oblasti BOZP,
dokumentace v oblasti požární ochrany,
směrnice v oblasti účetnictví:
- inventarizace,
- oběh účetních dokladů,
- evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
- pořízení a úbytek zásob,
- odpisový plán,
- účetní knihy a sestavy.
organizační řád,
vnitřní (mzdový) předpis,
plán(y) výchovně vzdělávací činnosti ve škole a organizace školního roku,
strategie prevence rizikových projevů chování,
koncepce dlouhodobého rozvoje zařízení,
úplata za vzdělávání a školské služby.

Dokumenty, na které se vztahuje povinnost svobodného přístupu k nim podle zákona
č. 106/1999 Sb., jsou k dispozici v elektronické podobě v úředních hodinách na
sekretariátu školy.
Následující dokumenty jsou přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to
na uvedených html adresách:
- výroční zpráva o činnosti školy (http://www.iivos.cz/o-nas/vyrocnizpravy/)

Příjem žádostí a dalších podání
Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím
sekretariátu školy na adrese Radlická 591/115, Praha 5, a to buď písemně, nebo v
úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.
Opravné prostředky
V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím školy o právech a povinnostech
jmenovitě určených osob je možné podat opravný prostředek (odvolání) ke zřizovateli
školy, kterým je Syntea software group a.s., se sídlem Tursko 142, 252 65 Praha západ, a to prostřednictvím školy, která rozhodnutí vydala. Poučení o formě a
náležitostech opravného prostředku (odvolání) je vždy součástí každého rozhodnutí
školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.
Formuláře

Organizace používá následující formuláře:
- žádost obecná
- žádost o prodloužení klasifikace
- žádost o splátky
- žádost o ukončení studia
Uvedené formuláře jsou k dispozici v písemné podobě v sekretariátu školy a na
http://www.iivos.cz/o-nas/dokumenty-ke-stazeni/
Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Návody pro řešení životních situací souvisejících
školách: http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/20114
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