
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI 
 

Základní škola Veltrusy, příspěvková organizace, Opletalova 493, IČO 70990972 se zavazuje k 
zpřístupnění svých internetových stránek a mobilních aplikací v souladu se 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 webové stránky www.skolaveltrusy.cz  
 
Stav souladu  
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 vzniklé v době před vznikem těchto stránek (před 1. 9. 2020), u nichž nelze vyloučit, že 
některé z nich nesplňují podmínky pro strojové čtení. Některé dokumenty a obrázky přicházejí pro 
uveřejnění na web již nepřístupné. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly 
přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona 
99/2019 Sb. toto není dodatečně upravováno. V případě nalezení problematického obsahu, prosíme, 
využijte kontakt na správce webu (viz níže).  
 
Informace prezentované v jiných formátech  
Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Tyto 
soubory lze zobrazit ve volně dostupných externích aplikacích:  

 PDF – Pro prohlížení souborů v tomto formátu použijte prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke 
stažení na stránkách společnosti Adobe Systems, Inc.  

 DOC, DOCX – Microsoft Word Viewer  
 
Kontakty  
Stále pracujeme na tom, aby byly stránky naší školy bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud 
narazíte na jakýkoli problém, dejte nám, prosím, vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o 
problémech se zobrazováním těchto stránek nás, prosím, kontaktujte e-mailem na 
skola.veltrusy@seznam.cz.  
 
Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti  
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 15. 3. 2021.  
Poslední revize 23. 1. 2023. 
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