ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
HORNÍ JIŘETÍN

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÝCH STRÁNEK
POVINNÉ POŽADAVKY NA OBSAH
ODDÍL 1

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI
Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín, Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín, IČO 70838976
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky zsmshornijiretin.cz
Stav souladu
b) Tyto webové stránky včetně zobrazení na mobilních telefonech jsou částečně v souladu s vyhláškou z
důvodu neoznačení některých fotografií doprovodným detailním textem. Jde o akce v albech fotografií
např. z výletu třídy, kde vytvoření popisů ke každé jednotlivé fotografii by byla neúměrná zátěž pro
vkládajícího. Sama akce je vždy jako celek textově popsána. Jinak stránky předpisu vyhovují
Nepřístupný obsah x
Pro přihlášení ke stránkám u registrovaných je třeba obvykle použít myši. Existuje alternativa pro vstup
z klávesnice bez použití myši, kterou zájemci sdělíme na vyžádání. Osoby, které se nepotřebují registrovat,
nejsou v užívání stránek omezeny.
Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1.2.2020
Toto prohlášení je založeno na posouzení provedené třetí stranou, například certifikace (viz čl. 3 odst. 1 prováděcího
rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 ( 1)]
Prohlášení bylo revidováno dne 4.2.2020.
Zpětná vazba a kontaktní údaje
Pokud hendikepovaná osoba narazí na skutečný nebo domnělý nesoulad na webových stránkách, prosíme o zpětnou
vazbu na mailové adrese asistentka@zsmshornijiretin.cz.
Nebo využijte telefonní číslo 476 734 287 na naši odpovědnou pracovnici Lucii Divković, která se pokusí problém
operativně vyřešit.
Postupy pro prosazování práva
Nedosáhnete-li uspokojivého vyřešení problému použitím zpětné vazby (viz výše), obraťte se, prosím,na ředitelku Ing.
Kláru Křivánkovou, tel. 734 676 367.

VOLITELNÝ OBSAH
ODDÍL 2

Následující volitelný obsah může být podle potřeby připojen k prohlášení o přístupnosti:
Tyto webové stránky jsou v provozu od 23.8.2014 a prošly v roce 2020 úpravami k zajištění souladu s vyhláškou o přístupnosti.
Poslední revize. 4.2.2020.
Za Základní školu a Mateřskou školu Horní Jiřetín, Ing. Klára Křivánková, v.r.

