PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI
Soukromá základní umělecká škola Lídl Music, spol. s r.o. (dále jen SZUŠ) se zavazuje k
zpřístupnění svých internetových stránek 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 veřejného sektoru a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o
přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.
Toto prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky:
www.szuslidlmusic.cz

Forma webu a soulad s mezinárodními normami
 Web je tvořen podle specifikace HTML5 a dodržuje syntaktickou a sémantickou správnost.
Obsah a forma jsou odděleny pomocí CSS. Web je tak možné používat na různých výstupních
zařízeních. Velikost písma je definována v relativních jednotkách, aby bylo možno písmo
zvětšovat či zmenšovat pomocí prohlížeče.
 Dále jsou tyto stránky vytvářeny s ohledem na následující normy:
o Evropská harmonizovaná norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) - Požadavky na přístupnost
výrobků a služeb v oblasti IKT (informačních a komunikačních technologií).
o Mezinárodní standard ISO 40500 Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1.).
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 ve výpisech názvů dokumentů doplněny sdělením o typu
cílového souboru (souborová přípona nebo ikona použitého formátu) a jeho velikosti.
Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:





pdf – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Reader
doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx – k produktům řady MS Office jsou volně ke stažení
prohlížeče Word Viewer, Excel Viewer, PowerPoint Viewer, nebo je možné použít kancelářský
balík OpenOffice.
rtf – dokáže zobrazit většina běžně používaných textových editorů

Vypracování prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 4. 5. 2020
Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – technickým
provozovatelem těchto internetových stránek (společností ArtGate). Pro vypracování prohlášení
byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu.

Zpětná vazba a kontaktní údaje
Máme za cíl, aby naše internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům na základě
principů přístupnosti (srozumitelnost, ovladatelnost a stabilita) Naleznete-li na těchto stránkách
cokoliv, co podle Vás neodpovídá požadavkům přístupnosti, budeme Vám vděční, pokud nám
závady nahlásíte. Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek,
stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu posílejte na adresu
technického správce serveru: info@artgate.cz

Postup při prosazování práva
V případě neuspokojivé či neadekvátní odpovědi na žádost nebo oznámení ohledně přístupnosti
našeho webu kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva, kterým je:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

