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Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
zveřejňuji následující informace o škole. 
 

Název 

Základní škola Šumperk, Šumavská 21 
Adresa: Šumavská 21, 787 01  Šumperk, Czech Republic 
IČO: 00852287 

Důvod a způsob založení 

Organizace byla zřízena Městem Šumperk usnesením MZ ze dne 18. 1. 1996 s účinností od 1. 1. 1993 
jako samostatná příspěvková organizace pro zajištění základního vzdělávání žáků. Předmět její činnosti 
je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Organizační struktura 

Je dána organizačním řádem organizace. Organizace se člení na organizační úseky uvedené v Rejstříku 
škol: 
Základní škola 
Školní jídelna 
Školní družina 

Kontaktní spojení 

Podatelna – tel. 583215284, email: skola@6zs.cz 
Úřední hodiny: 7.30 – 15.00 hodin 
Datová schránka: xarw7je 
Mgr. Viktor Verner, ředitel školy – tel. 583212980, e-mail: reditel@6zs.cz 
RNDr. Zuzana Bendová, zástupce statutárního orgánu – tel. 583215284, e-mail: bendova@6zs.cz 
Mgr. Radmila Lucová, zástupce ředitele školy – tel. 583215284, e-mail: lucova@6zs.cz 
Mgr. Adéla Ondráčková Nevrlá, vedoucí vychovatelka školní družiny – tel. 583212206, nevrla@6zs.cz 
Kancelář školní jídelny – tel. 583213806 

Kontaktní poštovní adresa 

Základní škola Šumperk, Šumavská 21 
Šumavská 21 
787 01 Šumperk 

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu 

Základní škola Šumperk, Šumavská 21 
Šumavská 21 
787 01 Šumperk 
1. poschodí, číslo dveří 80. 

Úřední hodiny 

Podatelna 
Pondělí – pátek 7.30 – 15.00 hodin 

Telefonní čísla 

Základní škola: 583215284, 583215285 
Školní družina: 583212206 
Školní jídelna: 583213806 
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Adresa internetových stránek 

www.6zs.cz 

Adresa podatelny 

Výše uvedená adresa pro osobní návštěvu slouží pro doručování dokumentů v listinné podobě i pro 
doručování dokumentů v elektronické podobě doručovaných na technických nosičích dat (CD, DVD). 

Elektronická adresa podatelny 

skola@6zs.cz 

Datová schránka 

xarw7je 

Případné platby lze poukázat 

ČSOB a.s. Šumperk 
číslo účtu: 153151600/0300 

IČO 

00852287 

Plátce daně z přidané hodnoty 

Organizace je plátcem daně z přidané hodnoty. 

Seznam hlavních dokumentů 

Školní řád 
Vnitřní řád školní družiny 
Vnitřní řád školní jídelny 
Provozní řád 
Spisový řád 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 
Školní vzdělávací školní družiny 
Zřizovací listina 
Provozní řád víceúčelovéhpo hřiště 
Provozní řád dětského hřiště 

Rozpočet 

Za organizaci zveřejňuje její zřizovatel na svých webových stránkách. 

Žádosti o informace 

Žádosti se podávají: 
- osobně či písemně v podatelně organizace 
- poštou 
- datovou schránkou 
- elektronickým podáním na skola@6zs.cz 

Příjem podání a podnětů 

Stížnosti a podněty se podávají podle charakteru životních situací postupy uvedenými na portálu 
občana https://portal.gov.cz  
- osobně či písemně v podatelně organizace 
- poštou 

http://www.6zs.cz/
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- datovou schránkou 
- elektronickým podáním na skola@6zs.cz 

Nejdůležitější používané předpisy 

Nejdůležitější používané předpisy (vše ve znění pozdějších předpisů) 
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,  
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon) 
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku 
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků 
a studentů mimořádně nadaných 
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní 
docházky,  
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 
zařízeních 
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování 
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 
Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři školy a na veřejně přístupném 
místě ve škole (vstupní hala). 
Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ 

Vydané právní předpisy 

ZS-01a-2020-Školní řád 
ZS-02-2012-Organizační řád. 
ZS-03-2020-Vnitřní řád ŠD. 
ZS-04-2020-Vnitřní řád ŠJ 
ZS-09-2021-Směrnice pro poskytování informací. 
EK-04-2018-Spisový řád. 
ZS-05-2020-Provozní řád školy. 

Sazebník úhrad za poskytování informací 

 Poskytování informací Poznámka Kč 

1. Tisk na tiskárně a kopírování na 
kopírovacích strojích 
 

A4 jednostranné, černobíle 2,- 

A4 oboustranné, černobíle 3,- 

A3 jednostranné, černobíle 6,- 

A3 oboustranné, černobíle 10,- 

A4 jednostranné, barevné 14,- 

A4 oboustranné, barevné 22,- 

2. Kopírování na magnetické nosiče CD 50,- 

3. Telekomunikační poplatky dle platných 
tarifů 

  

4. Poštovné a jiné poplatky dle platných 
tarifů 

  

5.  Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů 
školy 

 bezplatně 

6. Práce s počítačem Bakaláři - výstup 5,-/min. 

Internet - výstup 2,-/min. 

7.  Druhopisy vysvědčení  50,- 
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Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací 

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší 
úhrady. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení 
nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností. 

Vzory licenčních smluv 

Nebyly zpracovány. 

Výhradní licence 

Organizaci nebyly poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím 

Výroční zpráva o jeho činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu 
k informacím je k dispozici v listinné podobě na úřední desce školy (1. mezipatro) a v elektronické 
podobě https://6zs.cz/sites/default/files/pdf/____VZ-2020-2021.pdf 
 
 
 
 
 
V Šumperku dne 28. 7. 2021               Mgr. Viktor Verner 

  ředitel školy 

https://6zs.cz/sites/default/files/pdf/____VZ-2020-2021.pdf

