Deklaracja dostępności
Zespół Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych

podmiotów

publicznych.

Oświadczenie

w

sprawie

dostępności

ma

zastosowanie do strony internetowej http://www.zsmuz.czest.pl/



Data publikacji strony internetowej: 07-08-2017



Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21-09-2020

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub
wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne:


część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego



strona nie posiada mapy



strona zawiera dokumenty, które są skanami dokumentów drukowanych i brak ich
odpowiedników w formie dostępnej lub brak odwzorowania treści w stronie
internetowej



wgrywane filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących
Wyłączenia:



wszystkie treści, które są w posiadaniu podmiotu publicznego ale nie zostały przez
niego przygotowane bądź, do których podmiot nie ma uprawnień aby je modyfikować
tak by były dostosowane do wymagań dostępności cyfrowej są wyłączone
z obowiązku zapewniania dostępności (wyłączenie na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 5)
ustawy o dostępności cyfrowej)

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:


wysoki kontrast oraz kontrast negatywowy,



możliwość powiększenia i pomniejszenia wielkości liter na stronie,



możliwość wyświetlenia strony w odcieniach szarości,



podświetlenie tła,



podkreślenie linków – hiperłącz,



możliwość zmiany czcionki na jednolitą, bardziej wyraźną.



na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Dokładamy wszelkich starań, aby w przyszłości dokumenty publikowane na stronie

http://www.zsmuz.czest.pl/ spełniały wymagania dostępności cyfrowej. W miarę
możliwości będziemy to poprawiać,

tak aby nowe dokumenty przygotowane

były poprawnie.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie
samooceny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European
Internet Inclusion Initiative http://checkers.eiii.eu/ z którego wynika, że strona internetowa
http://www.zsmuz.czest.pl/ spełnia wymagania w 88.03%.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Rafał Chomiaczewski, adres poczty elektronicznej:
gospodarczy@zsmuz.czest.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numery
telefonów: +48343245642, +48343245643. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia
dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej
strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać
udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez
odczytanie

niedostępnego

cyfrowo

dokumentu,

opisanie

zawartości

filmu

bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie,
wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą
alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób
przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie
informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym
termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może
zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot
publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu
dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana
dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony
internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można
także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

Dostępność architektoniczna
Zespół Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego mieści się
w

budynkach

zlokalizowanych

przy

ul.

Jasnogórskiej

17,

Jasnogórskiej

30

oraz Sułkowskiego 1 w Częstochowie.

Budynek przy ul. Jasnogórskiej 17
Przed wejściem do budynku przy ul. Jasnogórskiej 17 jest jeden stopień.
Istnieje możliwość wezwania portiera za pomocą dzwonka znajdującego się po lewej
stronie drzwi wejściowych. Budynek posiada wysoki parter do którego prowadzi
jedenaście schodów gdzie mieści się portiernia. Sekretariat oraz gabinety dyrektorów
znajdują się na pierwszym piętrze budynku. W budynku nie ma windy oraz podjazdów
dla wózków, nie ma również możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
na miejscu bądź online. Do budynku można wejść z psem asystującym.

Budynek przy ul. Jasnogórskiej 30
Budynek posiada dwa wejścia; główne od strony ul. Jasnogórskiej oraz drugie
poprzez dziedziniec znajdujący się od strony ul. Sułkowskiego. Przy ul. Sułkowskiego
znajduje

się

miejsce

parkingowe

dedykowane

dla

osób

niepełnosprawnych.

Przed wejściem głównym do budynku przy ul. Jasnogórskiej 30 są trzy stopnie przed
drzwiami

wejściowymi

oraz

dwa

stopnie

przy

wejściu

na

wysoki

parter.

Istnieje możliwość wezwania portiera za pomocą dzwonka znajdującego się po lewej
stronie drzwi wejściowych. W budynku na wysokim parterze znajduje się portiernia.
Budynek

jest obiektem zabytkowym

i z

tego

względu

nie

posiada

windy

a także podjazdów dla wózków, nie ma również możliwości skorzystania z tłumacza
języka migowego na miejscu bądź online. Do budynku można wejść z psem asystującym.
Budynek przy ul. Sułkowskiego 1 (Internat)
Jest to budynek internatu, który przylega do budynku zespołu Szkół Muzycznych
przy ul. Jasnogórskiej 30. Przed wejściem do budynku przy ul. Sułkowskiego 1 jest jeden
stopień natomiast na wysoki parter prowadzi sześć schodów. Istnieje możliwość wezwania
portiera za pomocą dzwonka znajdującego się po prawej stronie drzwi wejściowych.
W budynku na parterze znajduje się portiernia. Budynek jest obiektem zabytkowym
i z tego względu nie posiada windy a także podjazdów dla wózków, nie ma również
możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu bądź online.
Do budynku można wejść z psem asystującym.

