Informace o provozu podatelny a
o podmínkách přijímání dokumentů
adresa pro doručování dokumentů:
- v analogové (písemné) podobě
- v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat

Základní škola a Mateřská škola České Velenice
třída Čsl. legií 325
378 10 České Velenice
úřední hodiny podatelny:

Pondělí – Pátek

8.00 – 14.00 hodin

elektronická adresa podatelny (adresa elektronické pošty):
info@zsvelenice.cz
identifikátor datové schránky:
q3xmcic
přehled datových formátů, ve kterých podatelna přijímá dokumenty v digitální podobě:
- pdf (Portable Document Format)
- PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
- html/htm (Hypertext Markup Language Document)
- odt (Open Document Text)*
- ods (Open Document Spreadsheet)*
- txt (prostý text)
- rtf (Rich Text Format)*
- doc/docx (MS Word Document)*
- xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)*
- bmp (Windows Bitmap)
- jpg/jpeg (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
- png (Portable Network Graphics)
- tiff (Tagged Image File Format)
- gif (Graphics Interchange Format)
- zip (Archiving Utility)
* formáty kompatibilní s MS Office 2003 a vyššími nebo Openoffice.org
doporučený datový formát: PDF nebo docx
Velikost přijímaného dokumentu je omezena na 10 MB.
Nejsou přípustné volně spustitelné soubory.
Formáty výše uvedené jsou přípustnými formáty datové zprávy dodávané do datové schránky, obsahují-li odpovídající
příponu. Příponou se rozumí vnější znak formátu datové zprávy, který umožňuje programovému vybavení určení typu
datového souboru.
V případě pochybností vzneste dotaz na naši elektronickou podatelnu, kde Vám naši zaměstnanci sdělí, zda je daný formát
akceptovatelný.
V ostatních případech odmítne podatelna dokument přijmout a odesílatel dokumentu je o této skutečnosti vyrozuměn.

přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých podatelna přijímá dokumenty v digitální
podobě: USB Flash, CD, DVD
V případě jiných nosičů vzneste dotaz na naši elektronickou podatelnu, kde Vám naši zaměstnanci sdělí, zda je daný nosič
akceptovatelný.
Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu
obsahujícího škodlivý kód:
Doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, který obsahuje škodlivý kód, podatelna dále
nezpracovává.
Pokud podatelna je schopna určit odesílatele tohoto dokumentu a jeho kontaktní údaje, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu.
Nepodaří-li se podatelně vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, podatelna dokument dále
nezpracovává.

