Prohlášení o přístupnosti internetových stránek
Stránky Základní školy, Trutnov, Komenského 399 (dále jen Škola) se snaží o maximální
přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu. Při tvorbě
a správě těchto stránek byla a je zohledněna přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby
splňovaly zásady přístupnosti pro účely zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech
veřejné správy a jejích úprav a zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek
a mobilních aplikací.
Při tvorbě stránek byl použit značkovací jazyk HTML a bylo dbáno na dodržení syntaktické
i sémantické správnosti. Grafická podoba stránek je tvořena pouze pomocí kaskádových stylů
(CSS). Velikost písma je definována relativně a uživatelé ji mohou měnit.
Pro přístup ke stránkám je na straně prohlížeče vyžadována plná podpora JavaScriptu; jinak
nejsou vyžadovány žádné specifické doplňky prohlížeče. Pro práci s webovou stránkou Školy
potřebujete pouze podporovaný webový prohlížeč.
1
Zobrazovaný obsah dokumentů umístěných na webové stránce (např. školní řád,
výroční zprávy, …)
Dokumenty umístěné na webové stránce Školy jsou ve formátu PDF. Pro prohlížení souborů
PDF doporučujeme bezplatný prohlížeč od firmy Adobe.
Minimální nároky na hardware

2

Splňuje běžný kancelářský počítač nebo notebook s připojením k Internetu.
Minimální internetové připojení
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Splňuje běžně dodávané ADSL připojení s rychlostí 1024/256 kb/sec (dnes běžně na trhu
8192/512 a více). Na webu nejsou žádná objemná videa a obrovské obrázky, takže připojení na
straně uživatele nemusí být nijak nadstandardní.
Podporované webové prohlížeče
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Splňují běžné moderní webové prohlížeče se zapnutým JavaScriptem. Neznamená to však, že
každá verze webového prohlížeče je pro práci na portále vhodná. Mezi nepodporované
prohlížeče patří zejména staré verze, které již nejsou podporovány ani ze strany jejich výrobců.
Vzhledem k množství webových prohlížečů nelze garantovat plnou podporu na každém z nich.
Testování aplikace probíhá na následujících verzích prohlížečů:
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MS Edge
Mozilla Firefox
Google Chrome
Na operačním systému Android: Google Chrome (ten to zobrazí také, ale web není tzv.
responzivní, takže uživatel bude muset použít zoom. Responzivitu do webu lze dodělat
jen velmi těžko a toto lze neřešit z důvodu „nepřiměřené zátěže“, protože by se musel v
podstatě tvořit komplet znovu).
Kontakt

Stále pracujeme na tom, aby byla webová stránka bez problémů přístupná všem uživatelům.
Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů
či informací o problémech se zobrazováním webové stránky prosím využijte e-mailovou
adresu: zskomtu@zskomtu.cz. Vaše sdělení bude řešeno s tvůrci webových stránek.
V Trutnově dne 1. 9. 2019

Mgr. Petr Horčička
ředitel školy

