PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI
Školka Bambíno se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.skolkabambino.cz
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 internetovou stránku
https://www.skolkabambino.cz/.

Stav souladu
Tyto internetové stránky jsou 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 prvků nesouladu anebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah
Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže:
● Některé nedekorativní obrázky nemají alternativní popisek a některé dekorativní
obrázky nemají prázdný alternativní popisek (Pravidlo 1.1 Textové alternativy).
● Některé formuláře nemají vysvětlení hvězdičky signalizující povinné pole (Pravidlo
1.3.1 Informace a vzájemné vztahy).
● Šipky umožňující pohyb mezi slidy by nemají viditelné popisky (Pravidlo 1.3.3
Vlastnosti na základě smyslového vjemu).
● Tlačítka pro rozbalení/zabalení doplňujících informací nemají asistenční (oku skrytý)
popisek (Pravidla 1.3.3 Vlastnosti na základě smyslového vjemu).
● Některé slidery není možné ovládat z klávesnice, ani přečíst čtečkou (Pravidla 2.1
Přístupnost z klávesnice & 2.2.2 Pauza, zastavení, skrytí).
● Položka v menu je při fokusu/hoveru odlišena pouze barvou, stejně tak kolečko
signalizující aktivní slide (Pravidla 1.4.1 Používání barev & 1.4.3 Minimální kontrast).
● Odkazy v textu nemají nastylovaný stav při fokusu/hoveru (Pravidla 1.4.1 Používání
barev).
● Formuláře nemají jasně odlišené právě vyplňované pole (Pravidlo 1.4.1 Používání
barev).
● Některé doplňující texty není možné rozbalit z klávesnice, ani jimi skrolovat (Pravidlo
2.1 Přístupnost z klávesnice).
● Položky submenu se nyní nezobrazí při fokusu, jen při hoveru (Pravidlo 2.1
Přístupnost z klávesnice).
● Text vložený v některých obrázkových blocích nezvládá čtečka přečíst (Pravidlo 2.1
Přístupnost z klávesnice).
● Uživatel nemá možnost přeskočit bloky obsahu, které se opakovaně objevují na více
internetových stránkách (Pravidlo 2.4.1 Přeskoč bloky).

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 24.11.2020 na základě analýzy z 18.09.2020. Pro
vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda posouzení třetí stranou.

Zpětná vazba a kontaktní údaje
Snažíme se, aby byla tato stránka bez problémů přístupná. Dejte nám prosím vědět na email info@skolka-bambino.cz, narazíte-li na problém.

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
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

