
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI 

 

Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského Nivnice (dále „škola“) 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 o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky školy: www.zsnivnice.cz  

 

 

Stav souladu  

Internetové stránky školy jsou plně v souladu s výše uvedenými předpisy. Při tvorbě stránek byla zohledněna 

přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby splňovaly zásady přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, 

srozumitelnost a stabilita) podle výše uvedených právních předpisů. 

Na webových stránkách školy se mohou vyskytovat informace ve formátech: 
 MS Word (.doc - dokumenty které lze vyplňovat např. přihlášky, formuláře), MS Excel (.xls - 

dokumenty, které obsahují tabulková data a obsahují výpočty) a MS PowerPoint (.ppt) – jedná se 

o dokumenty vytvářené pomocí produktu MS Office společnosti Microsoft. Pro jejich otevření lze 

použít i kancelářský balík OpenOffice.org, který je ke stažení zdarma. 
 PDF - dokumenty vytvářené pomocí produktu Adobe Acrobat  (pro zobrazení těchto dokumentů 

doporučujeme prohlížeč Adobe Acrobat Reader - zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe 

Systems, Inc.)  
 JPG - grafické dokumenty 

 

 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti  

Prohlášení bylo vypracováno vlastním posouzením provedeným dne 21. 8. 2019 

 

 

Zpětná vazba a kontaktní údaje  

I když webové stránky školy vytváříme na základě principů přístupnosti podle výše uvedených norem 

a pravidel, může se stát, že narazíte na chybu. Vaše případné náměty, upozornění, postřehy či informace 

k přístupnosti stránek nám  proto sdělte na adrese: 

 

ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nivnice 

Komenského 101, 687 51 Nivnice 

 

Tel. 572 693 225 

e-mail: zsnivnice@zsnivnice.cz  

 

 

Postupy 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 

140 21 Praha 4  

e-mail: pristupnost@mvcr.cz  
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