
Prohlášení o přístupnosti 
Základní umělecká škola Hrušovany nad Jevišovkou, příspěvková organizace se zavazuje ke zpřístupnění 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. 

Toto prohlášení o zajištění přístupnosti se vztahuje na internetové stránky 

 

• https://www.zushrusovany.cz 

 

Stav souladu 

Tato internetová stránka je částečně 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, z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek 

uvedených níže. 

Nepřístupný obsah a vymezení některých pojmů 

Níže uvedený obsah není přístupný 

a. z důvodu nesouladu 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: 

• obrazové záznamy a zvukově obrazové záznamy na našem webu jsou umístěny v odkazech na YouTube 

kanálu a Facebooku školy. Většina z nich není otitulkována (kritérium 1.2.2) a nemají textový a ani 

zvukový popis video obsahu (kritérium 1.2.3, 1.2.5, 1.2.7 a 1.2.8), také chybí překlad do znakového 

jazyka (kritérium 1.2.6). 

• Nemáme k dispozici mechanismus, který umožňuje přeskočit bloky obsahu (kritérium 2.4.1). 

• Uživatel nemá k dispozici informaci o své aktuální pozici (kritérium 2.4.8). 

• V odkaze pod názvem iZUŠ (informační systém základních uměleckých škol ČR) je možné podat 

elektronickou přihlášku do naší základní umělecké školy. 

• Služby YouTube, Facebook nebo IZuš jsou služby třetích stran, takže se na ně nevztahuje přístupnost 

obsahu z našeho webu (https://www.zushrusovany.cz) 

 

b. z důvodu nepřiměřené zátěže 

• Na našem webu zajišťujeme přístupnost internetových stránek v míře, která nezpůsobí naši organizaci 

nepřiměřenou zátěž a to pro svou velikost, povahu, své zdroje a své odhadované náklady. 

 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti 

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 1. 1. 2022 a provedeno vlastním posouzením. 

Zpětná vazba a kontaktní údaje 

Stále pracujeme na tom, aby byly tyto stránky bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na 

jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se 

https://www.zushrusovany.cz/
https://www.zushrusovany.cz/


zobrazováním těchto stránek prosím využijte e-mail zus.hrusovany@seznam.cz. 

Veškeré podněty budou prozkoumány a v případě, že připomínka bude podmětná a půjde ji opravit nebo 

realizovat, tyto změny provedeme. 

Postupy pro prosazování práva 

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice 

o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva: 

Ministerstvo vnitra 

odbor eGovernmentu 

náměstí Hrdinů 1634/3 

Praha 4, 140 21 

e-mail: pristupnost@mvcr.cz 

 

mailto:pristupnost@mvcr.cz

