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Odpověď na Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
Sdělujeme následující ve věci Vaší žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím doručené Národnímu pedagogickému institutu České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) – dále jen „NPI“ - dne
10.2.2022, ve které jste nás žádali o poskytnutí informací týkajících se spolupráce s
Trans*parent, zapsaným spolkem.
Vzdělávací program, na který se dotazujete, a který mohl být zmíněn v diskusním pořadu
360° na CNN Prima News panem Heumannem ze zapsaného spolku Trans*parent v rámci
jeho rozhovoru uvádíme, že tento vzdělávací program, pokud je připravován, je připravován
bez aktivní účasti NPI.
Podle našeho zjištění obsah zamýšleného vzdělávacího programu je ve fázi přípravy a připravuje ho dr. Pavla Doležalová, která není zaměstnankyní NPI.
Pokud bude obsah navrhovaného vzdělávacího programu předložen NPI, bude ze strany
NPI aktivně přistoupeno k jeho odbornému posouzení. NPI nemá nastavena kritéria, která by
předem diskriminovala určité odborníky v předložení jejich návrhu na vzdělávací program.
Zároveň NPI nezaručuje, že každý předložený návrh vzdělávacího programu bude NPI akreditován a realizován.

S pozdravem

Mgr. Ivo Jupa
Ředitel NPI ČR

Národní pedagogický institut České republiky | Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 222 122 112 | e-mail: sekretariat@npi.cz | IČ: 45768455 | DIČ: CZ45768455
Bankovní spojení: KB 79530011/0100

ŽÁDOST O INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU
K INFORMACÍM VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

DATOVOU SCHRÁNKOU
Národní pedagogický institut
IČ: 45768455
Senovážné náměstí 872/25,
110 00 Praha 1
ID: 8pswgy6
V Praze 10. 2. 2022
Vážení,
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění
následujících informací:
na základě rozhovoru v diskusním pořadu 360° na CNN Prima News s panem Heumannem ze
zapsaného spolku Trans*parent jsem se dozvěděla o existenci připravovaných školení pro učitele,
školní psychology a metodiky prevence připravované Národním pedagogickým institutem (dále
již jen NPI) ve spolupráci se zapsaným spolkem Trans*parent. Proto vás žádám a zpřístupnění
těchto konkrétních informací souvisejících se výše uvedeným školením:
1. na základě jakého schválení a vnitřního procesu rozhodování opřeného o vnitřní předpisy
došlo ke schválení spolupráce se zapsaným spolkem Trans*parent;
2. jakým postupem byla zajištěna nezávislost a vyváženost při přípravě podkladů a
materiálů pro potřeby školení;
3. zaslání všech výstupních materiálů pro potřeby školení učitelů, školních psychologů a
metodiků prevence;
4. zaslání všech dodaných materiálů a podkladů zapsaného spolku Trans*parent;
5. informaci o personálním zabezpečení školení (zda se bude jednat o zaměstnance NPI nebo
o osoby ze zapsaného spolku Trans*parent), případně o smluvním vztahu a finanční
odměně;
6. plánovaném počtu školení a odhadovaném rozsahu školených;
7. počet pracovníků a hodin strávených nad přípravou školení ze strany Národního
pedagogického institutu.
Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádáme o potvrzení předpokládané výše úhrady
nákladů, budou-li účtovány. Informaci žádám poskytnout v písemné formě a zaslat datovou
schránkou, případně poštou na níže uvedenou adresu.
Za jejich poskytnutí předem děkuji.
V úctě,
Mgr. Jana Jochová
předsedkyně
Aliance pro rodinu, z. s.
IČ 720 88 061
Platnéřská 191/4
110 00
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