
Prohlášení o přístupnosti 

Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace, IČ: 49 459 767, 
24. dubna 270, 664 43 Želešice, se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek 
v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/2102. 

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky www.skolazelesice.cz. 

Stav souladu 

Tyto internetové stránky jsou plně 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. 

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, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX - 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. 

V případě, že Váš operační systém nepodporuje instalaci těchto prohlížečů, kontaktujte 
emailem nebo telefonicky autora dokumentu (jeho jméno je uvedeno u každého dokumentu) a 
domluvte s ním zaslání souboru v jiném formátu, případně od něho zdarma vyžádejte další 
informace. 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti 

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 20.02.2021. 

Pro vypracování tohoto prohlášení bylo využito posouzení provedené třetí stranou, 
konkrétně společností Icontio Ltd., organizační složka, IČ 27729958, Holandská 1, 639 00 
Brno, Česká Republika. 



Zpětná vazba a kontaktní údaje 

Při jakémkoliv problému s přístupností těchto internetových stránek, či jakékoliv jiné 
připomínce, prosím kontaktujte reditel@skolazelesice.cz. 

Postupy pro prosazování práva 

Kontrolu plnění povinností stanovených 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, 
stejně jako sledování, zda internetové stránky a mobilní aplikace spravované povinnými 
subjekty splňují požadavky uvedeného zákona, vykonává Ministerstvo vnitra. 

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva: 

Ministerstvo vnitra 
odbor eGovernmentu 
náměstí Hrdinů 1634/3 
140 21 Praha 4 
e-mail: pristupnost@mvcr.cz 
 
 
 
 
Podpis za zpracovatele prohlášení: 
Icontio ltd., org.složka 


		2021-02-20T18:35:57+0100
	Mgr. Emil Vařeka




