
PROVOZ PODATELNY 

Adresa podatelny 

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě 
Střední rybářská škola a VOŠ VHE, Vodňany, Zátiší 480 
sekretariát ředitele školy 

Zátiší 480 

389 01  Vodňany 

Adresa pro doručování dokumentů v digitální podobě 

Elektronická adresa        rybarskaskola@srs-vodnany.cz 

ID datové schránky         mkwhmyh 

 

Úřední hodiny podatelny  
Pracovní dny - 7.00 - 11.00, 12.00 - 14.00 hodin v sekretariátu školy. 

 

Technické parametry 

Formáty a typy nosičů pro příjem datových zpráv: 

 

Formáty datových zpráv 

 TXT (prostý text) 

 HTM, HTML (hypertextový dokument) 

 RTF (Rich Text Format - formát s formátovacími příkazy) 

 DOC, .DOCX (dokument MS Word) 

 PDF (univerzální formát pro přenos dokumentů) 

 XLS, XLSX (sešit MS Excel) 

 TIF, TIFF (grafický soubor) 

 JPG (grafický soubor) 

Typy nosičů dat  

 disketa 3,5“ (velikost 1.44 MB) zformátovaná souborovým systémem FAT16 nebo 

FAT32 

 CD max. velikosti 700 MB se souborovým systémem ISO9660 

Velikost zpráv 

Velikost jedné zprávy včetně příloh je omezena na max. 5 MB. 

Postup v případě zjištění škodlivého kódu nebo chybného formátu datových zpráv 

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není dále zpracovávána. Dokument 

z této datové zprávy se neukládá, ale zničí a považuje se za nedoručený. Pokud z přijaté 

datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o 

zjištění škodlivého kódu. 

 

mailto:rybarskaskola@srs-vodnany.cz


Pravidla pro potvrzování doručení datových zpráv 

 Pracovnice podatelny, pokud je schopna z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou 

adresu odesílatele, potvrdí odesílateli doručení datové zprávy. 

Vyřizování dotazů týkajících se provozu  podatelny 

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou 

adresu rybarskaskola@srs-vodnany.cz, případně na poštovní adresu školy.  

Pravidla pro manipulaci s dokumenty se řídí spisovým a skartačním řádem 

schváleným Státním okresním archivem Strakonice dne 23. 4. 2014, pod č.j. SOAT – 

1920/2014. 

 

Ve Vodňanech dne 1. 5. 2014 

 

 

     Ing. Karel Dubský v.r. 

                                        ředitel školy 

http://www.spstrutnov.cz/kontakt/kontakt#adresa
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