
Prohlášení o přístupnosti 
Mateřská škola Cvikov, Jiráskova 88/I, příspěvková organizace se zavazuje ke zpřístupnění 
obsahu 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 veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102. 

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

 

Stav souladu 
 
Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, z důvodu nesouladu nebo výjimek uvedených níže. 

Prohlášení o přístupnosti 
 
Níže uvedený obsah není přístupný: 

 
1. Fotogalerie: vzhledem k velkému množství fotografií jsou tyto hostovány na aplikaci 

třetí strany, neboť by umístění na vlastním hostingu způsobilo nepřiměřenou zátěž. 
2. Akce pro děti a Jídelní lístky: vzhledem k technickému řešení přístupné verze 

webových stránek, je nemožné tento obsah pravidelně aktualizovat. 
 

Další formáty 
 
Na našich internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu 
DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, jedná se především o dokumenty potřebné pro chod 

organizace. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a 

Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k 

prohlížení výše uvedených formátů dokumentů. 

Hypertextové odkazy 
 
Hypertextové odkazy jsou barevně zvýrazněné a otevírají se dle těchto zásad: 

 

 
 Odkazy v rámci našeho webu se otevírají do stejného okna 

 Odkazy vedoucí mimo náš web se otevírají do nového okna 



 

Vypracování prohlášení o přístupnosti 
 
Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 10.10.2021 vlastním posouzením. 

 
Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu 

č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility 
Guidelines – WCAG 2.1. 

Zpětná vazba a kontaktní údaje 
 
Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených 

směřujte na níže uvedené kontakty: 
 
Kontakt na správce obsahu webu: 

 
  Mateřská škola Cvikov, Jiráskova 88/I, příspěvková organizace, 471 54 – Cvikov 

 

Kontakt na technického správce webu: 
 
Mateřská škola Cvikov, Jiráskova 88/I, příspěvková organizace, 471 54 - Cvikov 
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