PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky www.skolybrezova.eu
Školy Březová – střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová se zavazuje k
zpřístupnění své internetové stránky www.skolybrezova.eu v souladu se zákonem 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.

Název subjektu
Školy Březová - střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová
Březová 102
687 67
e-mail: zsbrezova102@gmail.com

Stav souladu
Tato webová stránka je v souladu s normami WCAG 2.0 a WCAG 2.1.

Nepřístupný obsah
Obsah třetích stran
•

Informační kanál na Twitteru

•

Videa využívají přehrávač Youtube, který může vykazovat určité nedostatky.

•

Informační kanál na Facebooku

•

Informační kanál na Instagramu

Multimediální obsah
Na webové stránce jsou k dispozici nejrůznější videa a spousta fotografií v galerii. Tato videa
a fotografie jsou často zveřejňována pro ilustraci, na doplnění k daným článkům. Vzhledem
k tomu, že nejde o hlavní obsah webové stránky, a s ohledem na jejich velký počet se
dospělo k závěru, že jejich zpřístupnění by představovalo nepřiměřenou zátěž.
Úřední dokumenty
Škola pravidelně vypracovává úřadní dokumenty. Všechny dokumenty, které jsou v současné
době zveřejněny, vykazují určité nedostatky (i když ty nebrání tomu, aby byly tyto informace
přístupné). Jedná se konkrétně o dokumenty, které jsou k dispozici pod záložkou "O nás" ,
"Formuláře", "Tiskopisy"
Některé soubory ve formátu PDF nejsou přístupné. Jedná se o publikace, které byly v době
kontroly považovány za archivní.
Technické informace o způsobu vytvoření webové stránky
Technologie použité k vytvoření webové stránky:
•

HTML5

•

CSS

•

JavaScript

Zpětná vazba a kontaktní údaje
Abychom mohli zlepšit přístupnost obsahu, využijte prosím níže uvedenou kontaktní adresu,
abyste nás upozornili na problémy, se kterými se setkáváte, anebo požádali o přístup
k informacím nebo dokumentu, který není dostupný. Odpovíme vám v co nejbližší době.
e-mail: zsbrezova102@gmail.com

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 30. 8. 2020

Postupy pro prosazování práva

V případě, že narazíte na potíže, které vám zabrání v přístupu k obsahu nebo funkci na webové
stránce, a pokud po vašem oznámení od nás v přiměřené lhůtě neobdržíte uspokojivou odpověď,
máte právo podat stížnost.

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

