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Informace o povinném subjektu zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 5 zákona 
č.106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
1. Název: Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace 
 
2. Důvod a způsob založení: Organizace byla zřízena usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 19/1581. 

Zřizovací listina je ze dne 28. 4. 2011 a organizace byla zřízena ke dni 1. 9. 2011.  
Zřizovací listina: číslo ZL/361/2011 
Právní forma: příspěvková organizace 
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 
Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků a studentů podle vzdělávacích 
programů. 
Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu: 
- poskytuje střední vzdělání s výučním listem, 
- poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou, 
- poskytuje vyšší odborné vzdělání, 
- poskytuje žákům základních škol, středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování, výchovně 

vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a vyšších odborných škol, 
zajišťuje těmto žákům a studentům školní stravování, vede žáky a studenty k plnohodnotnému využívání 
volného času formou zájmových činností, 

- zabezpečuje stravování dětí, žáků a studentů 
- zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace. 
 

3. Organizační struktura 
organizační struktura 
Identifikátor zařízení: RED IZO: 691002932 
Střední škola, IZO 181027291, Tyršova 867/34, 746 01 Opava - Předměstí 
Střední škola, IZO 181027291, Husova 507/6, 746 01 Opava - Předměstí 
Vyšší odborná škola, IZO 181027305, Tyršova 867/34, 746 01 Opava - Předměstí 
Domov mládeže, IZO 181029421, Alšova 501/24, 746 01 Opava - Předměstí 
Školní jídelna, IZO 181029430, Alšova 501/24, 746 01 Opava - Předměstí 
Školní jídelna, IZO 181029430, Rybí trh 178/7, 746 01 Opava - Město 
Školní jídelna - výdejna, IZO 181029448, Tyršova 778/20, 746 01 Opava - Předměstí 

 
4. Kontaktní spojení 

4.1. Kontaktní poštovní adresa:   Tyršova 867/34, 746 01 Opava - Předměstí 
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:  
Maturitní obory, Vyšší odborné vzdělávání:  Tyršova 867/34, Předměstí, 746 01 Opava - Předměstí 
Učební obory a nástavbové studium:   Husova 507/6, 746 01 Opava - Předměstí 
4.3. Úřední hodiny: mimo dnů prázdnin/státních svátků apod. 
Maturitní obory     pondělí - pátek 8.00 – 11.00; 13.00 – 14.00  
Učební obory a nástavbové studium   pondělí - pátek 8.00 – 11.00; 13.00 – 14:00  
Vyšší odborné vzdělávání    úterý a pátek – 8.00 – 12.00 
4.4. Telefonní čísla:  
Maturitní obory - Tyršova 34   00420 553 711 628, 00420 553 711 428 
Učební obory, nástavbové studium - Husova 6  00420 553 760 360 
Vyšší odborné vzdělávání – Tyršova 34  00420 553 613 315 
4.5. Adresa internetových stránek:   www.sshsopava.cz 
4.6. Adresa podatelny:     Tyršova 867/34, 746 01 Opava - Předměstí 
4.7. Adresa E-podatelny:     VHSOp@po-msk.cz 
4.8. Datová schránka:     zuv5ema 
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5. Případné platby lze poukázat:  
hlavní účet školy – provozní účet:  
číslo účtu 107-439710287/0100, KB a.s., Opava  
(platby za semináře - variabilní symbol - datum semináře; platby za zápisné a školné VOŠ - přidělený variabilní 
symbol; platby za opis vysvědčení - přidělený variabilní symbol) 
 
číslo účtu 115 – 4403270257/0100, KB a.s., Opava  
(platby za ubytování a stravu Domova mládeže a Školní jídelny ALŠOVA variabilní symbol - přidělené číslo 
strávníka) 
 
číslo účtu 19-0678370267/0100, KB a.s., Opava  
(platby stravného Školní jídelny MATIČNÍ, variabilní symbol - přidělené číslo strávníka) 
 
číslo účtu 107-439900267/0100, KB a.s., Opava  
(platby na exkurze, variabilní symbol - dle pokynů vedoucího akce) 
 
Číslo účtu 115-939750277/0100, KB a.s., Opava  
(platby na sportovní a adaptační kurzy, variabilní symbol - dle pokynů vedoucího akce) 
 

6. Identifikační číslo organizace: 72547651 
 
7. Plátce daně z přidané hodnoty: CZ72547651 
 
8. Dokumenty 

8.1. Seznam hlavních dokumentů: Školní dokumenty – SŠHS a VOŠ Opava, p.o. (sshsopava.cz) 
8.2. Rozpočet zde 
 

9. Žádosti o informace 
U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být 
jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace 
poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí 
informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.  
Při ústním podání uvede žadatel jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na 
ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, 
je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním 
předáním žádosti na sekretariátu školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací. Při podání e-
mailem na adresu skola@sshsopava.cz nebo elektronickou podatelnou VHSOp@po-msk.cz žadatel uvede jméno, 
příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li 
žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona. Při písemném podání na kontaktní poštovní adresu 
školy žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická 
adresa. 

10. Příjem podání podnětů 
Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím sekretariátu školy na adrese 
Tyršova 867/34, 746 01 Opava, a to buď písemně, telefonicky, poštou, datovou schránkou, elektronicky nebo v 
úředních hodinách ústně do protokolu po předchozí domluvě. 

11. Právní předpisy používané školou ke své činnosti  
12. Úhrady za poskytování informací 
12.1  Sazebník úhrad za poskytování informací 

a. Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad 
a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, výši 
úhrad za poskytování informací podle tohoto zákona. 

b. Sazebník výše úhrad: 
A4 černobílá jednostranná kopie       2,- Kč/1 ks 
A4 černobílá dvoustranná kopie        4,- Kč/1 ks 

12.2  Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací zde 
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13. Licenční smlouvy 
--- 
 
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím 

Výroční zprávy jsou k dispozici k fyzickému nahlédnutí na sekretariátu školy v úředních hodinách (viz. bod 4) nebo 
na Školní dokumenty – SŠHS a VOŠ Opava, p.o. (sshsopava.cz) 
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