Základní škola, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace
tel.: 417 829 127
e-mail: reditelka@zsaleska-bilina.cz, info@zsaleska-bilina.cz
www.zsaleska-bilina.cz

Informace o provozu podatelny
a) Adresa:
Základní škola
Aléská 270
41801 Bílina
telefon: 417 829 127

b) Úřední hodiny
pondělí–pátek, 6:00 – 15:00 hod.

c) Elektronická adresa:
www.zsaleska-bilina.cz, jmeno.prijmeni@zsaleska-bilina.cz, info@zsaleska.cz

d) Identifikátor datové schránky:
ID datové schránky: 4rsmjp9

e) Další možnosti elektronické komunikace:
nejsou

f) Přehled dalších datových formátů obsažených v datové zprávě
Zařízení je schopno přijmout datové zprávy na technických nosičích dat typu CD, DVD a paměťové
médium USB. CD a DVD musí být ve formátu ISO 9660. Paměťové médium USB musí mít systém
souborů FAT32 nebo NTFS a v následujících formátech pdf, PDF/A, xml, html/htm, odt, ods, odp, txt,
rtf, doc/docx, xls, ppt, jpg/jpeg/jfif, png, mpeg1/mpeg2,wav, mp2/mp3/mp4.
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.

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

h) Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu
nebo škodlivého kódu:
Lze-li z dokumentu, u kterého byl zjištěn chybný datový formát, nebo škodlivý kód, určit odesílatele a
jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné
vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci ve
spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, veřejnoprávní původce dokument nezpracovává.

i) Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo
dokumentu v digitální podobě
Je-li doručen dokument neúplný, či poškozený a lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje
nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a
stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci ve spolupráci s
odesílatelem vadu dokumentu odstranit, veřejnoprávní původce dokument nezpracovává.
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, veřejnoprávní původce
nezpracovává.

V Bílině dne 2. září 2019

Mgr. Dagmar Axamitová
ředitelka školy

