
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI 
 

Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace se 

zavazuje k zpřístupnění své webové stránky (www.spstjbc.cz) v souladu s vnitrostátními právními 

předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102
1
. 

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. 

Toto prohlášení bylo vypracováno dne  

Nepřístupný obsah 

Níže uvedený obsah není přístupný 

1. jelikož nespadá do oblasti působnosti platných právních předpisů; 
o Videa na internetových stránkách neobsahují ani titulky ani audio popis či alternativu 

(kritéria 1.2.1 a 1.2.2 standardu WCAG 2.1), na základě výjimky podle § 13 odstavce 4 

zákona č. 99/2019 Sb. 

 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti 

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 17. října 2022. 

Prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – zpracovatelem těchto 
internetových stránek, společností Broken Mouse s.r.o. 

Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu 

č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility 
Guidelines – WCAG 2.1. 

Publikované soubory 

Publikované dokumenty na webových stránkách mohou směřovat na publikované dokumenty 

v různých formátech. Tyto soubory lze otevírat v níže uvedených aplikací: 

 PDF – Adobe Reader 

 XML, XSD – PS Pad 

 XLS, XLSX – Microsoft Office, Libre Office nebo Google Doc  

 RTF, DOC, DOCX – Microsoft Office, Libre Office nebo Google Doc 

 ODS, ODT – Libre Office 

                                                           
1
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových 

stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1). 



Struktura portálu 

Struktura stránek Střední průmyslové školy technické je znázorněna v mapě stránek. 

Minimální nároky na hardware 

Splňuje běžný počítat s připojením k internetu. 

Minimální internetové připojení 

Splňuje běžně dodávané ADSL či LTE připojení k internetu. 

Podporované webové prohlížeče 

Splňuje nejčastěji používané webové prohlížeče. Mezi nepodporované prohlížeče patří staré 

verze, které již nejsou podporovány ani ze strany jejich výrobců. 

Testované prohlížeče 

Vzhledem k množství webových prohlížečů nelze garantovat plnou podporu na každém z 
nich. Testování aplikace aktuálně probíhá na následujících verzích prohlížečů: 

 MS Internet Explorer 8, 9, 10, 11 a EDGE 

 Mozilla Firefox 42 a ESR 

 Google Chrome 46 

Dále nejsou podporovány zastaralé operační systémy jako je Windows XP a starší. 

Zpětná vazba a kontaktní údaje 

 

V případě, že zaznamenáte problémy s přístupností internetových stránek/mobilní aplikace, 
obracejte se, prosím na níže uvedenou zodpovědnou osobu. Ta vám poskytne informace o řešení 
příslušných problémů v oblasti souladu a na vyžádání poskytne informace o obsahu, který je vyňat 
z rozsahu působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102. 

Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace 
Belgická 4852  

466 01 Jablonec nad Nisou 

 

Zastupená panem Mgr. Petrem Froňkem, tel. 483 359 288, e-mail: reditel[at]spstjbc.cz. 

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu, 
můžete poslat na adresu technického správce webu: info@broken-mouse.cz 

Postupy pro prosazování práva 

Máte právo na zajištění přístupnosti té části internetových stránek, která obsahuje informace o 

povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění 
vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném 



subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že u této části internetových 
stránek školy nebude přístupnost zajištěna a škola nebude řádně reagovat na vaše podněty, 
máte právo obrátit se na orgán určený pro prosazování vašich práv (MV ČR, odbor 
eGovernmentu, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4; e-mail: pristupnost@mvcr.cz). 

Kontakt na správce webu 

V případě technických komplikací nebo námětů ke zlepšení přístupnosti, kontaktujte správce webu 
na e-mailu: info@broken-mouse.cz 
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