
 

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI  

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Znojmo, příspěvková organizace, Pontassievská 3, ZNOJMO se zavazuje k zpřístupnění svých 
webových stránek https://gpoa.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 webové stránky https://gpoa.cz podle potřeby. 

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. 

Struktura informací 

Webové stránky jsou tvořeny se snahou o dosažení maximální přístupnosti svého obsahu a použitelnosti 
podle známých metod. Prezentační layout a obsah je vytvořen v strukturovaném jazyce HTML. Vizuální 
prezentace je vytvořena pomocí kaskádových stylů (CSS). 

Informace prezentované v jiných formátech 

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí 
na tyto soubory jsou v textu vyznačeny.  

Vypracování prohlášení o přístupnosti 

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 06.04.2022 dle vzoru prohlášení doporučených MV ČR. Pro 
vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu 
a mezinárodně uznávanému standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1. 

Kontakt na správce webu 

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu, můžete 
poslat na adresu správce webových stránek – benda@gpoa.cz. 

Postupy pro prosazování práva 

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v 
souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek, kontaktujte příslušný 
orgán pro prosazování práva: 

Ministerstvo vnitra 
odbor eGovernmentu 
náměstí Hrdinů 1634/3 
140 21 Praha 4 


