Mateřská Škola Malá Morava, příspěvková organizace, Vysoký Potok 40, Hanušovice 78833
IČO: 71008462
,,Prohlášení o přístupnosti“
se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek a mobilních aplikací v souladu se zákonem č.99/2019Sb.,
o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000Sb., o informačních
systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Toto prohlášení se vztahuje na webové stránky: www.ms-malamorava.cz
Stav souladu
a)

Tyto internetové stránky jsou v souladu se zákonem č.99/2019Sb., o přístupnosti internetových stránek
a mobilních aplikací a o změně zákona č.365/2000Sb., o informačních systémech veřejné správy a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Na webových stránkách, které jsou
v českém jazyce, jsou obsaženy povinně uveřejňované informace dle Z.Č.561/2004Sb., ve znění
pozdějších předpisů, a to zejména v sekcích ,,Řády, předpisy, sdělení rodičům“. Úvodní stránka obsahuje
proklikávací legendu obsažených sekcí v levém menu a stručnou legendu nahoře pro lepší orientaci.
Popis těchto sekcí se zobrazí po pouhém najetí myší na sekci a je možno přehledně se v ní orientovat, a
to rovněž za pomoci asistenčního zařízení. Cestu k informacím bez větších obtíží si snadno zvolí i osoba
se sníženou schopností orientace v obsahu textu webových stránek. Obsah sekcí je pravidelně
aktualizován. Informace jsou v čitelném strojovém formátu. Obsah stránek je možno zvětšit, zmenšit,
bez narušení funkčnosti tohoto obsahu. Webové stránky jsou stabilní, srozumitelné
a vyhovují požadavkům dle zákona č.99/2019Sb., kladeny.

Nepřístupný obsah
Webové stránky obsahují informace a dokumenty, které byly a jsou uveřejněny dobrovolně
a k jejíž uveřejnění není škola povinna. Obsah je a bude vždy upraven v rámci dostupných možností, aby byl
co nejlépe vnímán a byl tak srozumitelný pro osoby, které mají snížené rozpoznávací schopnosti ohledně
zobrazení obsahu webových stránek.

Uvedený obsah, ač se jedná o obsah, jehož uveřejnění zákon nevyžaduje, avšak je na webových stránkách
umístěn, není přístupný:
a)

Z důvodu nepřiměřené zátěže

Fotografie budou uspořádány ve fotoalbu s vypovídajícím názvem. Fotografie budou jednotlivě označené
popisem. Pro přihlášení ke stránce u registrovaných osob je třeba použít myš. Registrace
se týká pouze omezeného počtu administrátorů webových stránek z řad zaměstnanců školy. Při jakémkoliv
dotazu funkčnosti webových stránek, lze kontaktovat ředitelku MŠ 774 718 462, reditel@ms-malamorava.cz.
Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracované dne: 20.8.2021. Bylo založeno na vlastním posouzení školy (viz. 3odst.1
prováděcího rozhodnutí komise (EU) 2018/1523(1).
Prohlášení bylo revidováno dne: 20.8.2021

Za MŠ Malá Morava

ředitelka Anna Hošková DiS.

