
Obchodní akademie Vinohradská, 120 00 Praha 2, Vinohradská 38, tel.: 778 534 316 

  

Zveřejnění informací 
podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o 
povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
1. Název 
Obchodní akademie Vinohradská 
 
2. Důvod a způsob založení 
Příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou vykonávající činnost střední odborné 
školy 
 
3. Organizační struktura 
Škola nemá vnitřní členění 
 
4. Kontaktní spojení 
4.1 Kontaktní poštovní adresa 
Obchodní akademie Vinohradská 
Vinohradská 38 
120 00 Praha 2 
 
4.2 Adresa úřadovny 
Obchodní akademie Vinohradská 
Vinohradská 38 
120 00 Praha 2 
 
4.3 Úřední hodiny 
ve dnech školního vyučování pondělí až čtvrtek od 7:15 do 15:45, v pátek do 14:45 
v době prázdnin od 8:00 do 12:00 
 
4.4 Telefonní čísla    
778 534 316, 778 534 317 
 
4.5 Čísla faxu 
není 
 
4.6 Adresa internetové stránky 
www.oavin.cz 
 
4.7 Adresa e-podatelny 
info@oavin.cz 



 

 
4.8 Další elektronické adresy 
jsou zveřejněny na http://www.oavin.cz/skola/index.php?id=sbor 
 
5. Případné platby lze poukázat 
2001880002/6000, nutno si předem vyžádat variabilní symbol platby 
 
6. IČ 
61386774 
 
7. DIČ 
Škola není v hlavní činnosti plátcem DPH 
 
8. Dokumenty   
8.1 Seznamy hlavních dokumentů 
Dokumenty jsou zveřejněny na adrese  
http://www.oavin.cz/studenti/index.php?id=dokumenty 
 
8.2 Rozpočet 
Informace za minulá léta jsou součástí výroční zprávy školy. Aktuální rozpočet je zveřejněn na 
http://www.oavin.cz/download/Rozpočet.pdf 
 
9. Žádosti o informace   
Žádosti se podávají v sídle školy 
 
10. Příjem žádostí a dalších podání 
Žádosti se podávají v sídle školy 
 
11. Opravné prostředky 
Opravné prostředky jsou uváděny jako součást rozhodnutí 
 
12. Formuláře 
Formuláře, pokud jsou používány, jsou uvedeny u příslušných požadavků na www.oavin.cz 
 
13. Popisy postupů 
Jsou uvedeny u příslušných požadavků, například přijímací řízení apod. 
 
14. Předpisy   
14.1 Nejdůležitější používané předpisy 

 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění 
pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních 
školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke 
vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů 

Jsou zveřejněny na portálu veřejné správy https://portal.gov.cz/app/zakony 
 



 

 
14.2 Vydané právní předpisy 
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění 
pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 
maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke 
vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů 
 
15. Úhrady za poskytování informací 
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací 
Není stanoven 
 
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací 
Nebylo vydáno 
 
16. Licenční smlouvy 
Licence nejsou poskytovány 
 
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 
Je součástí výroční zprávy školy zveřejněné na adrese 
http://www.oavin.cz/studenti/index.php?id=dokumenty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


