
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI  

  

Forma zveřejňovaných informací je 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 

(zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací). Výjimku tvoří PDF 

dokumenty a popisy obrázků, u kterých nelze vyloučit, že některé z nich nesplňují podmínky 

pro strojové čtení. V případě nalezení problematického obsahu, prosíme, využijte kontakt na 

správce webu.  

Stav souladu  

Tento web využívá Open Source Content Management System WordPress  a byl navržen tak, aby 

byl plně přístupný a použitelný podle doporučení Web Content Accessibility Guidelines (WCAG v2.0). 

Tento web využívá standardy HTML 5. Grafická podoba je dána užitím obrázků a kaskádových stylů 

CSS ve verzích 1 – 3, které odpovídají specifikaci podle konsorcia W3C. Stránky jsou připraveny tak, 

aby byly bez neadekvátních omezení použitelné s vypnutými styly, skripty i obrázky  

  

Informace prezentované v jiných formátech  

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy 

vedoucí na tyto soubory jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového 

odkazu.   

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:  

• PDF - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.  
• DOC, XLS, PPT - společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení 

prohlížeče.  
• RTF - dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.  
• ZIP - některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Na internetu je velké 

množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.  
• Výjimečně jsou na těchto stránkách umístěny také dokumenty ve formátech DOCX, XLSX, PPTX . I 

v tomto případě společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení 

prohlížeče.  

  

Kontakt na správu webu  

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu můžete 
poslat na adresu info@skolahranicka.cz 
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