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ú� č�innost:
30. 6. 2020

zpračoval:
doč. PhDr. Tibor Vojtko, PhD., r�editel s�koly

Informace o provozu podatelny (povinně zveřejněné na www stránkách školy) 

(a) Adresa:
Za�kladní� s�kola Valdiče, pr�í�spe�vkova�  organizače, Jič�í�nska�  30, 507 11 Valdiče
telefon: +420 533 328, +420 777 555 601

(b) Úřední hodiny
ponde� lí� a str�eda: 7:00 – 8:00

(c) Elektronická adresa:
www.zsvaldiče.čz; vojtko@zsvaldiče.čz

(d) Identifikátor datové schránky: 262qt3z

(e) Další možnosti elektronické komunikace: nejsoú

(f) Přehled dalších datových formátů obsažených v datové zprávě
Datovy�mi forma� ty pr�í�pústny�mi pro datove�  zpra�vy doda�vane�  do datove�  sčhra�nky jsoú: 
*.PDF (dokúment ve forma� tú Adobe Ačrobat Reader®),
*.PDF/A (Portable Dokúment Format for the Long-term Arčhiving),
*.XML (Extensible Markúp Langúage Dočúment), 
*.FO/*.ZFO (602XML Filler dokúment),
*.HTM, *.HTML (hypertextovy�  dokúment),
*.ODT (Open Dočúment Text), 
*.ODS (Open Dočúment Spreadsheet),
*.ODP (Open Dočúment Presentation),
*.TXT (prosty�  text),
*.RTF (dokúment v textove�m standardú RTF),
*.DOC/*.DOCX (dokúment MS Word), 
*.XLS/*.XLSX (dokúment MS Exčel), 
*.PPT/*.PPTX (MS PowerPoint Presentation),
*.JPG/*.JPEG/*.JFIF (Joint Photographič Experts Groúp File Interčhange Format),
*.PNG (Portable Network Graphičs),
*.TIF/*.TIFF (Tagged Image File Format),
*.GIF (Graphičs Interčhange Format),
*.MPEGl/*.MPEG2 (Moving Pičtúre Experts Groúp Phase 1/Phase 2),
*.WAV (Waveform Aúdio Format),
*.MP2/*.MP3 (MPEG-1 Aúdio Layer 2/Layer 3), 
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Maxima� lní� velikost datove�  zpra�vy doda�vane�  do datove�  sčhra�nky je 10 MB.
Bezpeč�nost datove�  zpra�vy doda�vane�  do datove�  sčhra�nky músí� by�t zajis�te�na ze strany odesí�latele.
Datova�  zpra�va nesmí� obsahovat s�kodlivy�  ko� d, ktery�  múK z�e pos�kodit informač�ní� syste�m datovy�čh 
sčhra�nek, ú� daj v ne�m obsaz�eny�  nebo vy�poč�etní� tečhnikú drz� itele datove�  sčhra�nky. Takovoú 
datovoú zpra�vú spra�vče informač�ní�ho syste�mú datovy�čh sčhra�nek nepr�ijme k odesla�ní�, stejne�  
jako datovoú zpra�vú, ktera�  není� vytvor�ena v pr�í�pústne�m datove�m forma� tú nebo ktera�  pr�evys�úje 
svoú velikost maxima� lní� stanovenoú velikost.

(g) Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce 
přijímá dokumenty v digitální podobě:
CD, DVD, Flash Disč

(h) Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného 
datového formátu nebo škodlivého kódu:
Lze-li z dokúmentú, ú ktere�ho byl zjis�te�n čhybny�  datovy�  forma� t, nebo s�kodlivy�  ko� d,  úrč�it 
odesí�latele a jeho kontaktní� ú� daje nebo elektroničkoú adresú odesí�latele, vyrozúmí� podatelna 
odesí�latele o zjis�te�ne�  vade�  dokúmentú a stanoví� dals� í� postúp pro její� odstrane�ní�. Nepodar�í�-li se 
ver�ejnopra�vní�mú púK vodči ve spolúpra�či s odesí�latelem vadú dokúmentú odstranit, 
ver�ejnopra�vní� púK vodče dokúment nezpračova�va� .

(i) Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě 
nebo dokumentu v digitální podobě
Je-li dorúč�en dokúment neú� plny� ,  č�i  pos�kozeny�  a lze-li z ne� j  úrč�it  odesí�latele a jeho kontaktní�
ú� daje  nebo elektroničkoú adresú odesí�latele,  vyrozúmí�  podatelna  odesí�latele  o  zjis�te�ne�  vade�
dokúmentú a stanoví� dals� í� postúp pro její� odstrane�ní�. Nepodar�í�-li se ver�ejnopra�vní�mú púK vodči
ve  spolúpra� či  s  odesí�latelem  vadú  dokúmentú  odstranit,  ver�ejnopra�vní�  púK vodče  dokúment
nezpračova�va� . Dokúment v analogove�  podobe� , ktery�  je neú� plny�  nebo pos�kozeny�  tak, z�e jej nelze
zobrazit  úz� ivatelsky  vní�matelny�m  zpúK sobem  a  soúč�asne�  z  ne� j  nelze  úrč�it,  kdo  jej  odeslal,
ver�ejnopra�vní� púK vodče nezpračova�va� .

Závěrečné ustanovení
Informače k provozú podatelny naby�va�  na ú� č�innosti dne 30. 6. 2020.

Ve Valdičí�čh dne  30. 6. 2020

 ředitel školy


