
Prohlášení o přístupnosti 

Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Strnadova 13, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění 

své internetové stránky a mobilní aplikace v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které 

provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102. 

Toto prohlášení se vztahuje na: www.slunicko-ms.cz 

 

Stav souladu: 

Tato internetová stránka je plně v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy, o 

přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektu veřejného sektoru. 

Při tvorbě těchto stránek byla zohledněna přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby splňovaly 

zásady přístupnosti podle Pravidel tvorby přístupného webu připravené pro účely novely Zákona č. 

365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a vyhlášky č.64/2008 Sb., o formě 

uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek 

pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti). 

Web je tvořen podle specifikace HTML5 a dodržuje syntaktickou a sémantickou správnost. Obsah a 

forma jsou odděleny pomocí CSS. Web je tak možné používat na různých výstupních zařízeních. 

Velikost písma je definována v relativních jednotkách, aby bylo možno písmo zvětšovat či zmenšovat 

pomocí prohlížeče. 

Doporučená rozšíření prohlížeče 

Ve formátu PDF nabízíme některé dokumenty a doplňující informace, které jsou příliš rozsáhlé a je 

vhodné jejich stažení. Pro zobrazení těchto dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe 

Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe Systems, Inc.. 

Ve velmi ojedinělých případech je dokument zveřejněn v některém z formátů rodiny aplikací 

Microsoft Office. Toto jsou především dokumenty s příponou DOC, XLS, nebo PPT. Takovéto 

dokumenty jsou na tomto serveru publikovány pouze v případě, že obsahují formátování, které 

neumožňuje jejich převod do formátů jiných (PDF, RTF), nebo v případě, že vlastník těchto 

dokumentů výslovně zakázal jakoukoli jejich manipulaci či konverzi. Pro všechny tyto formáty je na 

stránkách společnosti Microsoft k dispozici prohlížeč, který si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat 

na Váš počítač, případně si můžete zdarma stáhnout kancelářský balík Open Office.  

 

Nepřístupný obsah: 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti 

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. 6. 2020.  

Metoda použitá pro vypracování tohoto prohlášení: vlastní posouzení subjektem. 

Prohlášení bylo revidováno dne 1. 6. 2020 

 

 

 

http://www.slunicko-ms.cz/


Zpětná vazba a kontaktní údaje 

I přes veškerou naši snahu a vůli je však možné, že se na našich webových stránkách nějaká chyba 

vyskytne. Naleznete-li na těchto stránkách cokoliv, co podle vás neodpovídá požadavkům 

přístupnosti, budeme vám vděční, pokud nám závady nahlásíte na e-mailovou adresu 

ms.strnadova@skolyjm.cz, abychom mohli provést patřičné kroky k odstranění těchto nedostatků. 

 

Postupy pro prosazování práva 

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva: 

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4 

e-mail: pristupnost@mvcr.cz 

mailto:pristupnost@mvcr.cz

