PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI ŠKOLNÍHO WEBU

CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNÍ BOJKOVICE
Husova 537
687 71 Bojkovice

- se zavazuje:
k zpřístupnění vlastní webové prezentace v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o
přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně dalších zákonů,
publikovaných ve znění pozdějších předpisů.

Prohlášení o přístupnosti se vztahuje na povinně zveřejňovaný obsah webových stránek,
publikovaných na internetové adrese: cirkevka-bojkovice.cz, jak ukládá zákon, pro úsek
školských zařízení.

STAV SOULADU

Webové stránky školy, jsou 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., co se týče obsahu povinně zveřejňovaného - dle jiného právního
předpisu v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy na úseku školství, vědy,
výzkumu, vývoje, inovací, jiné tvůrčí činnosti a péče o děti a mládež nebo podle zákona o
svobodném přístupu k informacím.
Webové stránky školy, jsou plně responzivní, jsou tedy schopny modifikovat svoji
podobu v závislosti na detekovaném zobrazovacím zařízení (PC, mobilní zařízení, SMART
TV a podobně).
I přes zákonné výjimky pro školská zařízení v citovaném zákoně viz. výše, umožňuje školní
web v plném rozsahu změny kontrastu pozadí či změnu velikosti, formátu písma (denní
režimy) nebo přehrávání textu článků, podobně jako se tak děje pomocí slepeckých,
hlasových čteček. Bylo tak vyvinuto maximální úsilí, pro usnadnění používání webu, také
uživatelům s širokou škálou onemocnění, spojených s kognitivními, zrakovými a jinými
funkcemi.

PREZENTACE INFORMACÍ V JINÝCH FORMÁTECH

PDF – formát je možno volně prohlížeč díky: Adobe Acrobat Reader.
DOC, PPT XLS, XLSX, PPTX – Společnost Microsoft, poskytuje prohlížeče dokumentů
produktu Microsoft Office, volně ke stažení: MS Office Viewer.
ZIP – Některé dokumenty, mohou být z kapacitních důvodů komprimovány.
Dekomprimovat lze pomocí výchozích nastavení operačních systémů nebo pomocí
bezplatných nástrojů třetích stran: Rozbal ZIP.
KONTAKTUJTE SPRÁVCE WEBU
Náměty, postřehy nebo informace o chybách webu, zašlete na adresu technického správce
webu – jan.mikulcik@cirkevka-bojkovice.cz

