
Prohlášení o přístupnosti webových stránek

Prohlášení

Mateřská škola Pohádka, Zábřeh, Československé armády 650/13 se zavazuje k zpřístupnění své internetové
stránky a to v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/21021

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku www.mspohadkazabreh.cz.

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu s normou WCAG 2.1 a normou EN 301549 V2. 1.2.

Nepřístupný obsah

• Odkazy na náhledových fotografiích ve fotogaleriích nemají textový popis, protože obrázky nemají
uvedený alternativní text (kritéria 1.1.1 a 2.4.4 standardu WCAG 2.1). Vzhledem k množství fotogra-
fií a kapacitám provozovatele webu by doplnění smysluplného alternativní text ke všem fotografiím
způsobilo nepřiměřenou zátěž (podle § 7 zákona)

• Některé dokumenty ve formátu PDF jsou naskenované obrázky a neobsahují strojově zpracovatelný
text

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.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno a revidováno dne 15. září 2020. Toto prohlášení bylo vypracováno dle
metodického pokynu MV ČR k tomuto zákonu.

1Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních
aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1).
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https://www.mspohadkazabreh.cz/


Zpětná vazba a kontakní údaje

Správce obsahu:
Mateřská škola Pohádka, Zábřeh, Československé armády 650/13
Československé armády 650/13
789 01 Zábřeh
mspohadkazabreh@seznam.cz

Technická podpora:
Adam Hošek
Rudolfov 29
789 01 Zábřeh
hosek.adam@seznam.cz

Webhosting:
ACTIVE 24, s.r.o.
Sokolovská 394/17
186 00 Praha 8

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského par-
lamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra:
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdninů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz
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