
Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace 
 

 

INFORMACE O PODMÍNKÁCH PŘIJÍMÁNÍ DOKUMENTŮ 
zveřejněné podle ustanovení § 2 odst. 3, vyhlášky MVČR č. 259/2012 Sb. o podrobnostech 

výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů 

 

Adresa pro doručování dokumentů v analogové (písemné) podobě: 

 

Základní škola Chodov, Nejdecká 254,  

okres Sokolov, příspěvková organizace  

Nejdecká 254 

357 35 Chodov 

telefon: 352 352 490 

 

 

Úřední hodiny:     pondělí – pátek: 7:00 – 14:00 hodin 

 

Elektronická adresa:     info@zschodov-nejdecka.cz 

 

Identifikátor (ID) datové schránky:  stwmrhg 

 

Další možnosti elektronické komunikace: nejsou 

 

Přehled možných datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě 

přijímaných ZŠ Chodov, Nejdecká 254 v digitální podobě: 

 

Datovými formáty přípustnými pro datové zprávy dodávané do datové schránky jsou:  

 

PDF; PDF/A; XML; FO/ZFO; HTM, HTML; ODT; ODS; ODP; TXT; RTF; DOC/DOCX; 

XLS/XLSX;  

PPT/*.PPTX; JPG/*.JPEG/*.JFIF; PNG; TIF/*.TIFF; GIF; MPEGl/*.MPEG2; WAV; MP2/*.MP3 

  

Maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky je 10 MB. 

Bezpečnost datové zprávy dodávané do datové schránky. 

 

Datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který může poškodit informační systém 

datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky. 

Takovou datovou zprávu správce informačního systému datových schránek nepřijme k 

odeslání, stejně jako datovou zprávu, která není vytvořena v přípustném datovém formátu 

nebo která převyšuje svou velikost maximální stanovenou velikost. 

 

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce 

přijímá dokumenty v digitální podobě: 

 

CD +/- R/RV; DVD +/- R, RV; USB Flash disk 
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Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace 
 

 

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného 

datového formátu nebo počítačového programu, který by byl způsobilý přivodit škodu 

na informačním systému ZŠ Chodov, Nejdecká 254 nebo na zpracovávaných 

informacích a důsledky doručení takových dokumentů včetně analogových 

(písemných): 

 

Dokument v digitální podobě se považuje ZŠ Chodov, Nejdecká 254 za dodaný, je-li 

dostupný podatelně. Dokument v digitální podobě je dostupný podatelně, pokud je ve 

formátu, ve kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, lze-li jej 

zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, neobsahuje-li škodlivý kód a v případě, že je k 

dodání užito přenosného technického nosiče dat, na kterém ZŠ Chodov, Nejdecká 254 

přijímá dokumenty v digitální podobě. 

 

Pokud je škole dodán dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, 

že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo dokument v digitální podobě, 

který není dostupný podatelně, a lze-li z nich určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo 

elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí škola odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a 

stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se škole ve spolupráci s odesílatelem 

vadu dokumentu odstranit, veřejnoprávní původce dokument nezpracovává, nestanoví-li jiný 

právní předpis jinak. 

 

Dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit 

uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal, ZŠ Chodov, 

Nejdecká 254 nezpracovává, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. 

 

  

Stanoveno dle § 3 vyhlášky MVČR č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby 


