
Prohlášení o přístupnosti 

 

Základní škola a Mateřská škola Chlum, Okres Příbram se zavazuje k zpřístupnění svých internetových 

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) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek 

a mobilních aplikací. 

Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky: 

• www.zsamschlum.cz  

 

Struktura informací 

Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C HTML a vizuálně 

naformátována kaskádovými styly (CSS) – vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny 

možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné 

zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení. 

 

Stav souladu  

Uvedené internetové stránky jsou v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.0 (Level A) a 

částečně v souladu s WCAG 2.1 (Level AA) z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek 

uvedených níže. 

Na stránkách zsamschlum.cz je dostupný widget menu přístupnosti "UserWay Website Accessibility 

Widget", který běží na samostatném dedikovaném serveru. Tento software umožňuje stránkám 

zsamschlum.cz zlepšit jejich přístupnosti a shodu s Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1). 

Menu přístupnosti je možné otevřít kliknutím na ikonu, která se zobrazuje v levém spodním rohu 

obrazovky. Po kliknutí na tuto ikonu se menu zobrazí. 

Snažíme se neustále zlepšovat stav přístupnosti našich stránek tak, aby byly přístupné ve stejné míře 

pro všechny. Ovšem je možné, že přes veškerou naši snahu stále narazíte na nějaké prvky, které ještě 

plně neodpovídají nejstriktnějším regulím standardů o přítomnosti webových stránek. To může 

znamenat, že jsme tyto prvky zatím neodhalili nebo že se nám ještě nepodařilo najít vhodné 

technologické řešení, jak je vylepšit. 

 

Přístupnost obsahu 

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, 

XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, 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. 

http://www.zsamschlum.cz/


Výjimky z přístupnosti 

Některé odkazy na použité stránkách nesplňují požadavky na minimální kontrastní rozdíl, ovšem díky 

použitým nástrojům usnadňujícím přístupnost webu se dají v případě potřeby snadno více zvýraznit. 

 

Vypracování prohlášení o přístupnosti 

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 23.8.2020. 

 

Zpětná vazba 

Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram chce, aby jím spravované internetové stránky 

byly přístupné všem jejím uživatelům, a to na základě principů přístupnosti. Zaznamenáte-li nějaké 

problémy při použití webu zsamschlum.cz nebo potřebujete pomoc, neváhejte nás kontaktovat. 

 

Prohlášení provozovatele internetových stránek 

Tyto internetové stránky provozuje Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram. 

Internetové stránky využívají open-source redakční systém Joomla, který je poskytován zdarma. 

Správcem veškerého obsahu je Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram, se sídlem 

Chlum 16, 262 93 Nalžovice. Veškeré osobní údaje návštěvníků internetových stránek, které jsou 

prostřednictvím těchto internetových stránek poskytovány, jsou spravovány výlučně správcem 

obsahu webu. 

Provozovatel webu, Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram, jakožto zpracovatel 

osobních údajů tímto prohlašuje, že jsou osobní údaje zpracovávané v jí provozovaném redakčním 

systému dostatečně zabezpečeny proti ztrátě a úniku a zároveň prohlašuje, že neposkytuje žádné 

zpřístupněné osobní údaje třetím osobám. 

 

Kontakt 

Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram 

Chlum 16 

262 93 Nalžovice 

telefon: 318864157 

e-mail: zsmschlum@volny.cz 

 


