Prohlášení o přístupnosti
Mateřská škola Kaštá nek, Na Stínadlech 2388, Teplice zveřejň uje podle § 8, Zá kona č.
99/2019 Sb., o přístupnosti internetových strá nek a mobilních aplikací subjektů veřejného
sektoru (dá le jen “zá kon”), toto prohlá šení o přístupnosti.
Mateřská škola Kaštá nek, Na Stínadlech 2388, Teplice je povinným subjektem podle § 3,
zá kona a zajišťuje přístupnost svých internetových strá nek.
Mateřská škola Kaštá nek, Na Stínadlech 2388, Teplice se zavazuje ke zpřístupnění svých
internetových strá nek v souladu se Směrnicí EU č. 2016/2102 ze dne 26. října 2016, o
přístupnosti internetových strá nek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru a
Zá konem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových strá nek a mobilních aplikací
subjektů veřejného sektoru.

Rozsah internetových stránek
Toto prohlá šení o přístupnosti se vztahuje na všechny internetové strá nky Mš Kaštá nek,
tedy na ná sledující:


www.msnastinadlech.cz

Soulad s mezinárodními normami
Podle Rozhodnutí komise (EU) 2018/2048 ze dne 20. prosince 2018 o harmonizované
normě pro webové strá nky a mobilní aplikace jsou tyto internetové strá nky vytvá řeny s
ohledem na ná sledující normy:



Evropská harmonizovaná norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Požadavky na
přístupnost výrobků a služeb v oblasti IKT
Meziná rodní standard ISO 40500 Web content accessibility guidelines (WCAG)

Dá le jsou tyto internetové strá nky v souladu s pravidly pro přístupnost, jak je stanoví
Vyhlá ška č. 64/2008 Sb., o přístupnosti.

Stav souladu s požadavky na přístupnost
Tyto webové strá nky jsou v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými příslušnou
směrnicí, zá konem a příslušnými meziná rodními normami, kromě níže uvedeného obsahu.
1.

U některého mediá lního obsahu, zejména u specifických prezentací vědeckých
výzkumů jež jsou primá rně vizuá lní, není možno detailně popsat v textové alternativě
plně jejich obsah. Je však vždy uveden orientační popis, aby měl uživatel představu o
vizuá lně prezentovaných informacích.

2.

Na některých strá nká ch jsou odkazy na další soubory, jako jsou prezentace či
dokumenty, které jsou přístupné, ale jsou ve vlastním formá tu, k jehož otevření jsou
potřeba další programy.

Alternativní postupy pro získání informací
Pokud se na internetových strá nká ch nachá zí informace, jež není či nemů že být přístupná ,
poskytuje Mš Kaštá nek, Na Stínadlech 2388, Teplice v souladu s § 4, odst. 7, zá kona,
ná hradní způ sob získá ní informací.
Je možné kontaktovat sprá vce obsahu dané internetové strá nky a to kontaktová ním osoby,
jež je na konkrétní strá nce, nebo mů že kontaktovat administrá tory, kteří mu sdělí, kdo je
sprá vcem obsahu. Sprá vce obsahu se bude snažit příslušnou informaci uživateli předat v
pro něj vhodné formě, bude-li to možné.

Postup při podání podnětu
Podle § 9, zá kona, mů že každý učinit vů či povinnému subjektu podnět požadující ná pravu,
jestliže má dů vodné podezření, že internetová strá nka nebo mobilní aplikace spravovaná
povinným subjektem nesplň uje požadavky podle § 4 až 6 nebo že je dů vod podle § 8 odst. 1
písm. b) nebo § 8 odst. 3 písm. c) neopodstatněný. Ustanovení zá kona upravujícího prá vo
petiční upravující podá ní a vyřízení petice se použije obdobně na podá ní a vyřízení
podnětu.
Podnět mů že každý učinit vů či Mš Kaštá nek, Na Stínadlech 2388, Teplice a to
prostřednictvím kontaktů uvedených www.nastinadlech.cz, nebo se mů že obrá tit na
administrá tory internetových strá nek níže.
Podle § 10, písm. a) a § 11, zá kona, Ministerstvo vnitra kontroluje, zda povinný subjekt
dodržuje povinnosti přístupnosti. Každý se mů že obrá tit tedy i na Ministerstvo vnitra.
Gestorem za tuto oblast je Odbor eGovernmentu Ministerstva vnitra.

Kontakty na administrátory
Tyto internetové strá nky spravuje NW Group s.r.o. . Pro kontaktová ní administrá tora je
možné využít e-mailovou adresu hubacpe95@seznam.cz
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