
Prohlášení o přístupnosti  

SOŠ a SOU Kladno, náměstí Edvarda Beneše 2353 se zavazuje k zpřístupnění svých webových 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 přístupnosti se vztahuje na povinně zveřejňovaný obsah webových stránek školy 

dostupné na adrese: www.sosasoukladno.cz 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.  

Stav souladu  

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.  

Informace prezentované v jiných formátech  

Na internetových stránkách mohou být informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, 

DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které 

webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. K 

prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých 

webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů 

dokumentů.  

Kontakt na správce webu  

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu 

můžete poslat na adresu technického správce webu: 

Tomáš Eismann 

tomas@greendot.cz 

604 262 879 

Vypracování tohoto obsahu prohlášení o přístupnosti 

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 28. 01. 2021. 

http://www.sosasoukladno.cz/
mailto:tomas@greendot.cz

