
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI 
 
 
Základní škola a Mateřská škola Radějov, okres Hodonín, příspěvková organizace, se 
zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky zsradejov.cz 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.  
 
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku zsradejov.cz.  
 
 
Stav souladu 
 
Tato internetová stránka je 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, 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. V případě, že Váš operační systém nepodporuje instalaci těchto 
prohlížečů, kontaktujte emailem nebo telefonicky autora dokumentu. 
  



 
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1.9.2020. 
[Prohlášení bylo revidováno dne 1.9.2020. 
 
Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – technickým 
provozovatelem těchto internetových stránek (společností Ace IT s. r. o.). Pro vypracování 
prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, 
normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávanému standardu Web Content Accessibility 
Guidelines – WCAG 2.1. 
 
Zpětná vazba 
 
Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace má za cíl, aby jím 
spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům, a to na základě 
principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita). Kontakt je: 
 
Základní škola a Mateřská škola Radějov, okres Hodonín, příspěvková organizace 
Adresa: Radějov č.1, Radějov, 696 67 
 
 
Telefon: +420 607 117 354 
e-mail: skola@zsradejov.cz 
 
 
Postupy pro prosazování práva 
 
V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či 
neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových 
stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva: 
 
Ministerstvo vnitra 
odbor eGovernmentu 
náměstí Hrdinů 1634/3 
140 21 Praha 4 
e-mail: pristupnost@mvcr.cz 
 
 
 


