Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Kolín, Heverova 191, 280 00 Kolín IV

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI
Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Kolín, Heverova 191, 280
02 Kolín IV se zavazuje k zpřístupnění svých webových 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.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na povinně zveřejňovaný obsah webových stránek školy dostupné na
adrese: www.sps-ko.cz dle jiného právního předpisu v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy na úseku
školství, vědy, výzkumu, vývoje, inovací, jiné tvůrčí činnosti a péče o děti a mládež nebo podle zákona o svobodném
přístupu k informacím.

Stav souladu
Tyto webové stránky jsou plně 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 co se týče obsahu povinně zveřejňovaného dle jiného
právního předpisu v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy na úseku školství, vědy, výzkumu, vývoje,
inovací, jiné tvůrčí činnosti a péče o děti a mládež nebo podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Technická specifikace
Uspořádání a ovládání webových stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče,
tak i pro osoby se specifickými potřebami. Některé texty nejsou definovány v relativních jednotkách. Pro zvětšení
je potřeba použít systémových nástrojů (nastavení prohlížeče).
V případě, že je pro Vás obsah a text webových stránek obtížně čitelný, můžete si jej zvětšit pomocí nástroje vašeho
prohlížeče. Obsah a text webové prezentace je responzivní, tj. přizpůsobí se rozlišení vašeho monitoru. V nejběžněji
užívaných prohlížečích lze obsah a text zvětšovat a zmenšovat taktéž za užití klávesových zkratek CTRL++ a
CTRL+- ;.
Kód stránek je vytvořen v souladu s normou HTML 5, pomocí kaskádových stylů CSS a JavaScriptu.

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 v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu.
Na našich webových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu PDF, DOCX, XLS, DOC, a to
zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou
příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formát PDF je také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto
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dokumentů je možné zdarma stáhnout Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace,
jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 31. 08. 2020.

Zpětná vazba a kontaktní údaje na správce webu
Případné náměty, postřehy či informace o problémech při zobrazovaní těchto webových stránek můžete zaslat na
adresu novak@sps-ko.cz
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