
   

 

 

 PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI 

 

 

 

ODDÍL 1 

POVINNÉ POŽADAVKY NA OBSAH 

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI 

Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvková organizace, IČO 70 20 10 13 

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.mspastelka-ul.cz 

Stav souladu 

b) Tyto webové stránky včetně zobrazení na mobilních telefonech jsou částečně v souladu 

s vyhláškou z důvodu neoznačení některých fotografií doprovodným detailním textem. 

Jde o akce v albech fotografií např. z výletu třídy, kde vytvoření popisů ke každé 

jednotlivé fotografii by byla neúměrná zátěž pro vkládajícího. Sama akce je vždy jako 

celek textově popsána. Jinak stránky předpisu vyhovují 

Nepřístupný obsah x 

Pro přihlášení ke stránkám u registrovaných je třeba obvykle použít myši. 

Existuje alternativa pro vstup z klávesnice bez použití myši, kterou zájemci 

sdělíme na vyžádání. Osoby, které se nepotřebují registrovat, nejsou v užívání 

stránek omezeny. 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti 

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 19. 2. 2020 

Toto prohlášení je založeno na posouzení provedené třetí stranou, například certifikace (viz čl. 

3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise EU 2018/1523) 

Zpětná vazba a kontaktní údaje. 

Pokud hendikepovaná osoba narazí na skutečný nebo domnělý nesoulad na webových stránkách, 

prosíme o zpětnou vazbu na mailové adrese info@mspastelka-ul.cz. 

Postupy pro prosazování práva 

Nedosáhnete-li uspokojivého vyřešení problému použitím zpětné vazby (viz výše), obraťte se, 

prosím, na ředitelku Bc. Gabrielu Šťastnou, tel. 724 099 844 

 

mailto:info@mspastelka-ul.cz


ODDÍL 2 

VOLITELNÝ OBSAH 

Následující volitelný obsah může být podle potřeby připojen k prohlášení o přístupnosti: 

Tyto webové stránky jsou v provozu od roku 2014 a prošly v roce 2020 úpravami k zajištění souladu 

s vyhláškou o přístupnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem, 19. 2. 2020    Bc. Gabriela Šťastná, ředitelka  

        Mateřská škola Pastelka,  

        Ústí nad Labem, Horní 195, 

        Příspěvková organizace



                         

 

Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvková organizace 

tel. 47 550 71 52, mob. 604 28 39 14, e-mail: info@mspastelka-ul.cz, www.mspastelka-ul.cz, dat. schránka msswa88 

 


