
Základní škola Šumperk, Šumavská 21 
 

Prohlášení o přístupnosti 

Forma zveřejňovaných informací je 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 (zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací). Výjimku 
tvoří PDF dokumenty a popisy obrázků, u kterých nelze vyloučit, že některé z nich nesplňují 
podmínky pro strojové čtení. V případě nalezení problematického obsahu, prosíme, využijte 
kontakt na správce webu (viz níže).  

Prohlášení přístupnosti se vztahuje na internetové stránky www.6zs.cz 

Provozovatelem stránek www.6zs.cz je Základní škola Šumperk, Šumavská 21. 

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:  

 PDF - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.  
 DOC - společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení 

prohlížeče.  
 RTF - dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.  
 ZIP - některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Na internetu 

je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.  
 Výjimečně jsou na těchto stránkách umístěny také dokumenty ve formátech DOCX, 

XLSX, PPTX . I v tomto případě společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům 
řady Office volně ke stažení prohlížeče. V případě, že Váš operační systém nepodporuje 
instalaci těchto prohlížečů, kontaktujte emailem nebo telefonicky autora dokumentu 
(jeho jméno je uvedeno u každého dokumentu) a domluvte s ním zaslání souboru  
v jiném formátu, případně od něho zdarma vyžádejte další informace.  

Omezení odpovědnosti provozovatele 

Některé z informací publikovaných na stránkách www.6zs.cz může provozovatel převzít  
z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Provozovatel však v žádném případě 
neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost takto převzatých informací. 
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou 
vzniknout v souvislosti s užíváním stránek www.6zs.cz. 

Kontakt na správu webu  

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto 
webu, můžete poslat na adresu reditel@6zs.cz.  

Ostatní sdělení 

V případě, že je pro Vás obsah a text webové prezentace obtížně čitelný můžete si jej zvětšit 
pomocí nástroje Vašeho prohlížeče. Obsah a text webové prezentace je responzivní,  
tj. přizpůsobí se rozlišení Vašeho monitoru. V nejběžněji užívaných prohlížečích lze obsah  
a text zvětšovat a zmenšovat taktéž za užití klávesových zkratek CTRL++ a CTRL+-; 
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http://www.adobe.com/products/acrobat/main.html
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http://www.google.com/search?q=ZIP
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