
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI 
 

Obecné 
 

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov – Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace se řídí 
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. 

 
Obsah webu 

 
Webové stránky https://www.zusbm-havirov.cz jsou vybaveny panelem s nástroji pro usnadnění. Tento 
panel je vybaven těmito možnostmi: 

 
 zmenšení textu 
 zvětšení textu 
 režim černobílého obrazu 
 vysoký kontrast 
 negativní kontrast 
 podtrhnutí všech odkazů 
 zvolit základní čitelné písmo 

 
Dále tento panel obsahuje i nápovědu pro usnadnění. Na této stránce, jsou popsány možnosti těchto 
nástrojů a popis obsluhy webu pouze z klávesnice. 

 
Tento panel s nástroji je dostupný i na tabletech a mobilních zařízeních. 

 
Webové stránky jsou zcela srozumitelné, vnímatelné a ovladatelné. Jsou upraveny pro co nejlepší zobrazení 
v každém režimu nástrojů usnadněni. 

 
Informace prezentované v jiných formátech 

 
Na webových stránkách https://www.zusbm-havirov.cz jsou některé informace dostupné v jiné než textové 
či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto soubory jsou ve výpisech názvů dokumentů doplněny 
sdělením o typu cílového souboru (souborová přípona nebo ikona použitého formátu) a jeho velikosti. 

 
 Obrázky na webu obsahují název obrázku i alternativní popis s případným označením odkazu. 
 Obrázky, které slouží jako stylovací prvky, se při režimu vysokém a negativním kontrastu schovají. 
 Web neobsahuje vlastní video záznamy, ale odkazuje pouze na externí odkazy. 

 
Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech: 

 
 pdf – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Reader 
 doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx – k produktům řady MS Office jsou volně ke stažení prohlížeče Word 

Viewer, Excel Viewer, PowerPoint Viewer, nebo je možné použít kancelářský balík OpenOffice. 
 rtf – dokáže zobrazit většina běžně používaných textových editorů 



 zip – některé dokumenty mohou být komprimovány z důvodu velikosti, pro dekomprimaci je na Internetu k 
dispozici řada programů 

 

Kontakt na správce webových stránek 
 

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu, můžete 
poslat na adresu technického správce webových stránek: krainova.t@zusbm.cz  


