Prohlášení o přístupnosti
Webové stránky Základní školy Šternberk, Olomoucká 76 splňují požadavky dle par. 4 a 5 zákona
č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

Informace prezentované v jiných formátech
Na našem webu jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to
zejména proto, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje,
nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formát DOC a PDF je také vhodnější pro tisk.
K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých
webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Kontakt na webmastera
Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek, stejně jako dotazy, návrhy
nebo připomínky či podněty týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje
požadavky par. 4 a 5, můžete zasílat na adresu info@stbk.cz
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7IZO: 102092222
Adresa - sídlo organizace

Základní škola Šternberk, Olomoucká 76
Olomoucká 2068/76
78501 Šternberk
Fakturační údaje
Základní škola Šternberk, Olomoucká 76
Olomoucká 2068/76
78501 Šternberk
IČ: 61989789
Datové schránky
ID datové schránky ředitelství: uqugyng
ID datové schránky součásti ZŠ při Psychiatrické léčebně Šternberk: fkw9tnm
Zřizovatel
Olomoucký kraj, Jeremenkova 40 a, 779 11 Olomouc, tel.: 585 508 111
mail: posta@olkraj.cz, ID datové schránky: qiabfmf

Ředitelka
Mgr. Zuzana Parmová
Tel.: +420 585 012 851, +420 721 230 580
E-mail: reditelstvi@zspraktickastbk.cz, zvs-sternberk@seznam.cz
Kontakty součásti Olomoucká 76 – základní škola zřízená dle §16 odst. 9 ŠZ
Tel.: ZŠ praktická a ZŠ speciální: +420 585 012 851
Tel.: školní družina: +420 585 012 851
Tel.: školní jídelna -výdejna: +420 585 012 851
Tel.: ŠJ Opavská 7, Šternberk (dodavatel stravy) +420 585 011 363
Kontakty součást ZŠ při Psychiatrické léčebně
Tel.: vedoucí učitelka: +420 585 085 286
Tel.: sborovna: +420 585 085 287
E-mail ZŠ při PL: zspl@zspraktickastbk.cz
Identifikace školy
Red IZO: 600 134 075
IZO: 102092222

