
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI 

Základní škola a mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková 
organizace prohlašuje, že věnuje maximální pozornost funkčnosti webových stránek 
i přístupnosti informací, zveřejňovaných na oficiálním serveru https://
www.zskosmonautu13.cz, v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o formě 
uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím 
webových stránek pro osoby se zdravotním postižením. 
 
Pro popis všech informací na tomto webu je použit značkovací jazyk HTML 5, pro 
popis vzhledu pak stylový předpis CSS 3. 
Velikosti písma jsou uvedeny v relativních jednotkách a je tedy možné využít interní 
funkce prohlížečů ke zvětšení velikosti písma - klávesa CTRL + kolečko myši. 

STRUKTURA STRÁNEK A USNADNĚNÍ ORIENTACE 

Návrat na titulní stránku je možný z kterékoliv stránky přes odkaz "Domů" či logo v 
záhlaví. 
Struktura menu je následující: 
• Domů 
• Základní škola  
• Aktuality ze školy 
• O škole  
• Zaměstnanci ZŠ  
• Organizace školního roku  
• Dokumenty 
• Formuláře ke stažení  
• Školní poradenské pracoviště  
• Kroužky  
• Výběrová řízení 
• Projekty školy  
• Partneři  
• Smlouvy a objednávky 
• Výroční zprávy  

• Školní družina 
•  Aktuality z družiny  
• Informace pro rodiče  
• Oddělení  
• Dokumenty  
•

• Mateřská škola  
• Informace pro rodiče 
• Zaměstnanci  
• Dokumenty  

• Bakaláři 
• Kontakty 

https://zskosmonautu13.cz
https://zskosmonautu13.cz/
https://zskosmonautu13.cz/zakladni-skola/aktuality-ze-skoly/
https://zskosmonautu13.cz/zakladni-skola/aktuality-ze-skoly/
https://zskosmonautu13.cz/zakladni-informace-o-skole/
https://zskosmonautu13.cz/kontakt/ucitele/
https://zskosmonautu13.cz/organizace-skolniho-roku-2020-2021/
https://zskosmonautu13.cz/ke-stazeni/dokumenty-zs.html
https://zskosmonautu13.cz/ke-stazeni/formulare-ke-stazeni.html
https://zskosmonautu13.cz/skolni-poradenske-pracoviste/
https://zskosmonautu13.cz/krouzky-skolniho-roku-2019-2020/
https://zskosmonautu13.cz/zakladni-skola/vyberova-rizeni/
https://zskosmonautu13.cz/projekty-skoly/
https://zskosmonautu13.cz/partneri/
https://zskosmonautu13.cz/smlouvy-a-objednavky/
https://zskosmonautu13.cz/ke-stazeni/vyrocni-zpravy.html
https://zskosmonautu13.cz/skolni-druzina/aktuality-z-druziny/
https://zskosmonautu13.cz/skolni-druzina/aktuality-z-druziny/
https://zskosmonautu13.cz/skolni-druzina/informace-pro-rodice/
https://zskosmonautu13.cz/skolni-druzina/oddeleni/
https://zskosmonautu13.cz/ke-stazeni/dokumenty-druziny.html
https://zskosmonautu13.cz/webove-stranky-ms/
https://zskosmonautu13.cz/materska-skola/informace-pro-rodice/
https://mslumumby.cz/zamestnanci
https://mslumumby.cz/dokumenty
https://bakalari.zskosmonautu13.cz/bakaweb/next/login.aspx
https://zskosmonautu13.cz/kontakt/


 
KLÁVESOVÉ ZKRATKY 

Pro nejdůležitější navigační prvky tohoto webu jsou použity následující klávesové 
zkratky (tzv. accesskeys): 
• Prohlášení o přístupnosti - P 
• Domů - D 
• Základní škola - Z 
• Školní družina - S 
• Mateřská škola - M  
• Bakaláři - B 
• Kontakty - K 

 
DOKUMENTY SE MOHOU VYSKYTNOUT V TĚCHTO FORMÁTECH 
• PDF - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader. 
• DOC, XLS, PPT - tyto formáty otevřete v MS Office, pokud nemáte MS Office 

můžete využít zdarma OpenOffice nebo LibreOffice. 
• ZIP - některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Na 

internetu je velké množství programů, které tento formát dekomprimují (např. 
WinRAR). 

 
INFORMACE PREZENTOVANÉ V JINÝCH FORMÁTECH 

Na webu https://www.zskosmonautu13.cz jsou některé informace dostupné v jiné 
než textové či hypertextové podobě. V případě videa může být použita 
technologie Adobe Flash nebo je použito Youtube video s jeho ovládáním. 

 
KONTAKT NA SPRÁVCE WEBU 

Vaše postřehy, náměty k tomuto webu můžete posílat na e-mail 
skola@zskosmonautu13.cz nebo sdělit na telefonním čísle +420 596 746 665. 

http://get.adobe.com/cz/reader/
http://www.openoffice.cz/stahnout
http://cs.libreoffice.org/
https://www.rar.cz/download.php
mailto:skola@zskosmonautu13.cz
mailto:skola@zskosmonautu13.cz

