PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI
Základní informace
Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Hluboká
nad Vltavou, sídlící na adrese Zvolenovská 537, 373 41 Hluboká nad Vltavou, se zavazuje
ke zpřístupnění své internetové stránky https://www.sosehl.cz/ v souladu s vnitrostátními
právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku https://www.sosehl.cz/.
Tyto stránky splňují všechny důležité zásady přístupnosti podle metodiky WCAG 1.0
a pravidel tvorby přístupného webu dle zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS (informační systémy
veřejné správy) novelizovaných zákonem č. 81/2006 Sb. Samotný metodický pokyn (PDF)
navazuje na vyhlášku č. 64/2008 Sb. (PDF), o formě uveřejňování informací souvisejících
s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním
postižením (vyhláška o přístupnosti)
Stav souladu
Tato internetová stránka je částečně v souladu s …………….(odkaz na vnitrostátní právní
předpisy, které provádějí uvedenou směrnici) z následujících důvodů:
a) Stránka obsahuje pohyblivý prvek (slider1), jehož posuv nelze dle potřeby zastavit.
Důvodem je technické řešení, které bylo zvoleno před vytvořením směrnice a jeho
odstranění či náprava by výrazně ovlivnily funkcionalitu celého webu. Slider byl
nastaven na nejdelší možný interval, aby nedocházelo ke zmatení uživatele.
b) Při změně barevnosti celého webu (inverze barev) dochází k mírnému splynutí
obsahu, které však nemá vliv na čitelnost ani pochopitelnost obsahu.
Písmo webu je definováno pomocí relativních jednotek a lze jej zvětšovat a zmenšovat
nastavením internetového prohlížeče. Veškerý obsah webu je organizován hierarchicky.
Informaci o tom, kde se v hierarchii webu právě nacházíte, naleznete pomocí „drobečkového
menu".
Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. 9. 2019 metodou (viz čl. 3 odst. 1 prováděcího
rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523).
Prohlášení bylo revidováno dne 1. 11. 2019.
Zpětná vazba a kontaktní údaje
V případě problémů s přístupností obsahu či funkčností tohoto webu kontaktujte prosím
správce webu XXX, e-mail: info@sosehl.cz.
Za obsah webu odpovídá XXX
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Množina několika pravidelně se měnících obrázků v jednom rámečku, které tvoří prezentaci. Známé také jako
karusel.

