Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace
Stará Rudná 121, 793 31 Rudná pod Pradědem
IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495
E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skolarudna.cz

Prohlášení o přístupnosti webových stránek
Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace
zajišťuje zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti
internetových stránek a mobilních aplikací pro lidi s hendikepem a o změně zákona č. 365/2000 Sb.,
o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (zákon o přístupnosti) v rozsahu a míře, které nezpůsobují organizaci nepřiměřenou zátěž.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na následující webové stránky www.skolarudna.cz.
STAV SOULADU A ZDŮVODNĚNÍ
Na některé části stránek je využita výjimka o nepřiměřené zátěži. Je nabízeno náhradní řešení –
uvedení telefonického kontaktu a e-mailové adresy.
Částečná přístupnost stránek je ponechána vzhledem k velikosti, povaze a přínosu ve vztahu
k očekávanému přínosu pro uživatele internetových stránek. Naše základní škola má pouze dvě
třídy a lze předpokládat, že počet potencionálních uživatelů internetových stránek je velmi nízký. Je
velmi malá pravděpodobnost, že by naše škola případnou změnu koncepce stránek ve smyslu výše
uvedeného zákona potřebovala. Finanční náklady na případnou změnu, stejně jako další osoba,
která by musela být na tuto činnost vyčleněna, by byly z pohledu chodu organizace nepřiměřené a
nehospodárné.
Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení
takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení
z internetového serveru společnosti Adobe. Případně některý z alternativních prohlížečů (Foxit
Reader, PDF-XChange Viewer a mnoho dalších). Většina dokumentů ve formátu PDF jde také
přímo zobrazit v běžných prohlížečích. Dále zde mohou být dokumenty ve formátu MS Office,
případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods
a podobných). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových
editorů (MS Office, Libre Office, Open Office). V některých případech se mohou zobrazovat přímo
v prohlížeči v přístupné formě.
VYPRACOVÁNÍ PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI
Toto prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 20. 9. 2020
Metodou použitou pro vypracování prohlášení bylo vlastní posouzení.
ZPĚTNÁ VAZBA A KONTAKTNÍ ÚDAJE
Všechny náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu,
můžete zasílat na adresu zs.rudna@seznam.cz.
POSTUPY PRO PROSAZOVÁNÍ PRÁVA
V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či
neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti webových stránek,
kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

