
Prohlášení o přístupnosti

Mateř�ska	  s�kola Kas�ta	nek, Na Stí	nadlech 2388, Teplice zveř�ejn� uje podle § 8, Za	kona c�. 
99/2019 Sb., o př�í	stupnosti inteřnetový	ch střa	nek a mobilní	ch aplikací	 subjektu*  veř�ejne	ho 
sektořu (da	 le jen “za	kon”), toto přohla	 s�ení	 o př�í	stupnosti.

Mateř�ska	  s�kola Kas�ta	nek, Na Stí	nadlech 2388, Teplice je povinný	m subjektem podle § 3, 
za	kona a zajis�ťuje př�í	stupnost svý	ch inteřnetový	ch střa	nek.

Mateř�ska	  s�kola Kas�ta	nek, Na Stí	nadlech 2388, Teplice se zavazuje ke zpř�í	stupne�ní	 svý	ch 
inteřnetový	ch střa	nek v souladu se Sme�řnicí	 EU c�. 2016/2102 ze dne 26. ř�í	jna 2016, o 
př�í	stupnosti inteřnetový	ch střa	nek a mobilní	ch aplikací	 subjektu*  veř�ejne	ho sektořu a 
Za	konem c�. 99/2019 Sb., o př�í	stupnosti inteřnetový	ch střa	nek a mobilní	ch aplikací	 
subjektu*  veř�ejne	ho sektořu.

Rozsah internetových stránek
Toto přohla	 s�ení	 o př�í	stupnosti se vztahuje na vs�echný inteřnetove	  střa	nký Ms�  Kas�ta	nek, 
tedý na na	 sledují	cí	:

 www.msnastinadlech.cz

Soulad s mezinárodními normami
Podle Rozhodnutí	 komise (EU) 2018/2048 ze dne 20. přosince 2018 o hařmonizovane	  
nořme�  přo webove	  střa	nký a mobilní	 aplikace jsou týto inteřnetove	  střa	nký výtva	 ř�ený s 
ohledem na na	 sledují	cí	 nořmý:

 Evřopska	  hařmonizovana	  nořma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Poz�adavký na 
př�í	stupnost vý	řobku*  a sluz�eb v oblasti IKT

 Mezina	 řodní	 standařd ISO 40500 Web content accessibilitý guidelines (WCAG)

Da	 le jsou týto inteřnetove	  střa	nký v souladu s přavidlý přo př�í	stupnost, jak je stanoví	 
Výhla	 s�ka c�. 64/2008 Sb., o př�í	stupnosti.

Stav souladu s požadavky na přístupnost
Týto webove	  střa	nký jsou v souladu s poz�adavký na př�í	stupnost stanovený	mi př�í	slus�nou 
sme�řnicí	, za	konem a př�í	slus�ný	mi mezina	 řodní	mi nořmami, křome�  ní	z�e uvedene	ho obsahu.

1. U ne�kteře	ho media	 lní	ho obsahu, zejme	na u specifický	ch přezentací	 ve�decký	ch 
vý	zkumu*  jez�  jsou přima	 řne�  vizua	 lní	, není	 moz�no detailne�  popsat v textove	  alteřnative�  
plne�  jejich obsah. Je vs�ak vz�dý uveden ořientac�ní	 popis, abý me� l uz� ivatel př�edstavu o 
vizua	 lne�  přezentovaný	ch infořmací	ch.



2. Na ne�kteřý	ch střa	nka	 ch jsou odkazý na dals� í	 soubořý, jako jsou přezentace c�i 
dokumentý, kteře	  jsou př�í	stupne	 , ale jsou ve vlastní	m fořma	 tu, k jehoz�  otevř�ení	 jsou 
potř�eba dals� í	 přogřamý.

Alternativní postupy pro získání informací
Pokud se na inteřnetový	ch střa	nka	 ch nacha	 zí	 infořmace, jez�  není	 c�i nemu* z�e bý	t př�í	stupna	 , 
poskýtuje Ms�  Kas�ta	nek, Na Stí	nadlech 2388, Teplice v souladu s § 4, odst. 7, za	kona, 
na	hřadní	 zpu* sob zí	ska	ní	 infořmací	.

Je moz�ne	  kontaktovat spřa	vce obsahu dane	  inteřnetove	  střa	nký a to kontaktova	ní	m osobý, 
jez�  je na konkře	 tní	 střa	nce, nebo mu* z�e kontaktovat administřa	 tořý, kteř�í	 mu sde� lí	, kdo je 
spřa	vcem obsahu. Spřa	vce obsahu se bude snaz� it př�í	slus�nou infořmaci uz� ivateli př�edat v 
přo ne� j vhodne	  fořme� , bude-li to moz�ne	 .

Postup při podání podnětu
Podle § 9, za	kona, mu* z�e kaz�dý	  uc�init vu* c�i povinne	mu subjektu podne�t poz�adují	cí	 na	přavu, 
jestliz�e ma	  du* vodne	  podezř�ení	, z�e inteřnetova	  střa	nka nebo mobilní	 aplikace spřavovana	  
povinný	m subjektem nespln� uje poz�adavký podle § 4 az�  6 nebo z�e je du* vod podle § 8 odst. 1
pí	sm. b) nebo § 8 odst. 3 pí	sm. c) neopodstatne�ný	 . Ustanovení	 za	kona upřavují	cí	ho přa	vo 
petic�ní	 upřavují	cí	 poda	ní	 a výř�í	zení	 petice se pouz� ije obdobne�  na poda	ní	 a výř�í	zení	 
podne�tu.

Podne� t mu* z�e kaz�dý	  uc�init vu* c�i Ms�  Kas�ta	nek, Na Stí	nadlech 2388, Teplice a to 
přostř�ednictví	m kontaktu*  uvedený	ch www.nastinadlech.cz, nebo se mu* z�e obřa	 tit na 
administřa	 tořý inteřnetový	ch střa	nek ní	z�e.

Podle § 10, pí	sm. a) a § 11, za	kona, Ministeřstvo vnitřa kontřoluje, zda povinný	  subjekt 
dodřz�uje povinnosti př�í	stupnosti. Kaz�dý	  se mu* z�e obřa	 tit tedý i na Ministeřstvo vnitřa. 
Gestořem za tuto oblast je Odboř eGoveřnmentu Ministeřstva vnitřa.

Kontakty na administrátory

Týto inteřnetove	  střa	nký spřavuje  NW Gřoup s.ř.o. . Přo kontaktova	ní	 administřa	 tořa je 
moz�ne	  výuz� í	t e-mailovou adřesu hubacpe95@seznam.cz 
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