
Základní škola a Mateřská škola Nový Malín, příspěvková organizace 

Telefon: 588 881 450, email: skola@zsmalin.cz, www.zsmalin.cz, IČO: 73184837 

 

Prohlášení o přístupnosti 

Základní škola a Mateřská škola Nový Malín, příspěvková organizace (dále škola) se zavazuje 

k zpřístupnění svých webových stránek 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, který 

provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2012 ze dne 26. října o přístupnosti 

webových stránek a mobilních aplikací. 

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky: www.zsmalin.cz 

Stav souladu 

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu s harmonizovanou normou EN 301 549 V2 1.2 a 

standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže. 

Přístupnost obsahu 

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů DOC, DOCX, XLS, XLSX a 

PDF, a to zejména z důvodu, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML 

nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou 

také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a 

Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše 

uvedených formátů dokumentů. 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti 

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 31. 8. 2020 Mgr. J. Švábovou, ředitelkou školy. Za účelem 

vypracování tohoto prohlášení byl využit zákon č. 99/2019 Sb., metodický pokyn Ministerstva vnitra 

k tomuto zákonu, norma EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávaný standard Web Content 

Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. 

 

Zpětná vazba 

Cílem školy je zajistit uživatelům webových stránek školy jejich přístupnost v co největší možné míře 

dle čtyř základních principů přístupnosti – vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita. Vaše 

náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu, můžete 

poslat na adresu skola@zsmalin.cz. 

Omezení odpovědnosti provozovatele 

Některé z informací publikovaných na stránkách www.zsmalin.cz může provozovatel převzít z jiných 

zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Provozovatel však v žádném případě neodpovídá za správnost, 

úplnost a aktuálnost takto převzatých informací.  

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout 

v souvislosti s užíváním stránek www.zsmalin.cz 
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