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Prohlášení o přístupnosti

Webové stránky Mateřské školy U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 
1022/ 27, příspěvková organizace splňují požadavky dle § 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, které provádějí 
směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové 
stránky www.msuplavhaly.eu.

Struktura informací
Vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných 
uživatelů. Dodržení norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek 
ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.

Stav souladu
Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, z důvodu nesouladu nebo výjimek uvedených níže.

Informace prezentované v jiných formátech
Některé odkazy na tomto webu jsou dostupné v jiné než textové podobě. Tyto 
odkazy jsou označeny formátem souboru přímo v těle odkazu. Důvodem je 
velikost souborů, typografické možnosti, formuláře k vyplnění apod.
Může se jednat o tyto formáty:

PDF – soubor společnosti Adobe. Prohlížeč zdarma je ke stažení na 
stránkách společnosti Adobe
DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX – soubory společnosti Microsoft. 
Programy jsou ke stažení na stránkách společnosti Microsoft
ZIP – některé soubory jsou vzhledem k jejich velikosti komprimovány

Redakční systém WordPress může při zpracování testu k „Prohlášení o 
přístupnosti“ vykazovat jisté chybové hlášky - toto bohužel není možno ošetřit, 
jelikož je použita zakoupená šablona od externího tvůrce pro redakční systém 
WordPress.

Nepřístupný obsah
Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nesouladu se zákonem č. 99/2019 
Sb., ve znění pozdějších předpisů;

Fotografie nemají textový popis, protože obrázky nemají uvedený 
alternativní text (kritéria 1.1.1 a 2.4.4 standardu WCAG 2.1). Vzhledem k 
množství fotografií a kapacitám provozovatele webu by doplnění 
smysluplného alternativního text ke všem fotografiím způsobilo 

http://www.msuplavhaly.eu


●

nepřiměřenou zátěž (podle § 7 zákona)

Zpětná vazba a kontaktní údaje
Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako 
dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného 
podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným 
státním orgánům, můžete zaslat pomocí kontaktního formuláře, který naleznete 
na adrese https://msuplavhaly.eu/kontakty/ nebo písemně na adresu Mateřská 
školy U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/ 27, příspěvková 
organizace, Na Spálence 1022/ 27, Ústí nad Labem, 400 01.

Kontakt na správce obsahu webu
Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/ 27, 
příspěvková organizace
https://msuplavhaly.eu/kontakty/

Postup 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 internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný 
orgán pro prosazování práva:
Ministerstvo vnitra odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4, 140 21
e-mail: pristupnost@mvcr.cz
web: www.mvcr.cz

Vypracování prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 7.8.2020 vlastním posouzením 
provedeného subjektem veřejného sektoru.

Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k 
zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content 
Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.
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