Deklaracja dostępności
Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych oraz Szkolne Schronisko
Młodzieżowe 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 www.zsht.swidnica.pl oraz
www.ssm.swidnica.pl
Data publikacji strony internetowej ZSH-T: 2001-09-25
Data ostatniej znaczącej aktualizacji: rok 2017
Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-15
Data publikacji strony internetowej SSM: 2006-03-24
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-20
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt w
sprawie ustalenia alternatywnego dostępu pod numerem telefonu 74/858 21 38 lub
wysłać e-mail na adres: kadry@zsht.swidnica.pl
Status pod względem zgodności z ustawą
Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Treści niedostępne:








brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i obrazków dla treści dodanych
przed 23.09.2020.
część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po
skanowaniu/OCR),
dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób
niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak
sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych
brak powiększonych wielkości liter na stronie
brak mapy strony

Wyłączenia:


filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności
cyfrowej – poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne
obciążenia dla podmiotu publicznego.

Dostępna strona
1. Strona internetowa www.zsht.swidnica.pl
Strona internetowa prowadzona jest pod adresem www.zsht.swidnica.pl, można
łatwo znaleźć ją w przeglądarce wpisując nazwę lub skrót nazwy szkoły. Strona
internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych.
1) Na stronie internetowej Szkoły dostępne są dane teleadresowe szkoły.
2) Na stronie internetowej Szkoły jest dostępny cyfrowo link do strony
podmiotowej Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły.
3) Strona udostępnia narzędzia do kontaktu ze szkołą: adres poczty
elektronicznej (z przekierowaniem), adres pocztowy, nazwę skrytki
elektronicznej skrzynki podawczej E-PUAP.
4) Na stronie zapewniono nawigację po poszczególnych jej elementach.
5) Szkołą zapewnia dostępność cyfrowa części opracowanych dokumentów,
niektóre dokumenty muszą być dostosowane do zapewnienia dostępności
cyfrowej.
6) Strona posiada kontrast oraz skróty klawiaturowe.
2. Strona internetowa www.ssm.swidnica.pl
Strona internetowa prowadzona jest pod adresem www.ssm.swidnica.pl, można
łatwo znaleźć ją w przeglądarce wpisując nazwę lub skrót SSM z miejscowością.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych.
1) Na stronie internetowej Schroniska dostępne są dane teleadresowe SSM.
2) Na stronie internetowej SSM jest dostępny cyfrowo link do strony
internetowej Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych.
3) Strona udostępnia narzędzia do kontaktu ze Schroniskiem: adres poczty
elektronicznej (z przekierowaniem), adres pocztowy.
4) Na stronie zapewniono nawigację po poszczególnych jej elementach.
5) Szkołą zapewnia dostępność cyfrowa części opracowanych dokumentów,
niektóre dokumenty muszą być dostosowane do zapewnienia dostępności
cyfrowej.
6) Strona posiada kontrast.
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot
publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i
funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla
dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1)
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Karina Szewczyk, e-mail: kadry@zsht.swidnica.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (74) 858 21 38. Tą
samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz
składać żądania zapewnienia dostępności.
Informacje na temat procedury odwoławczej
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.
Dostępność architektoniczna Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych w
Świdnicy
1. Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych składa się z dwóch połączonych
budynków, pierwszy budynek główny jest dwukondygnacyjny, nie jest
wyposażony w windy oraz podjazdy dla osób z niepełnosprawnością narządów
ruchu, drugi parterowy budynek posiada podjazd dla osób z
niepełnosprawnością ruchową. Obiekt nie posiada toalet dla osób
niepełnosprawnych.
2. Szkoła znajduje się na rogu ul. Równej i ul. Miłego Dnia, jest widoczna z drogi
dojazdowej i chodnika.

3. Przed wejściem do Szkoły znajdują się chodniki umożliwiające poruszanie się
osób z niepełnosprawnością narządów ruchu.
4. Do terenu ZSH-T prowadzą 3 wejścia: dwa od ul. Równej, jedno od ul. Miłego
Dnia. Od ul. Równej możliwy jest wjazd dla osób z niepełnosprawnością
narządów ruchu, gdzie można zaparkować auto.
5. Dla pracowników istnieje możliwość parkowania pojazdów na terenie ZSH-T.
6. Dla uczniów i osób zainteresowanych szkoła nie posiada miejsc parkingowych.
7. Dla uczniów, pracowników i osób zainteresowanych przeznaczone jest jedno
wejście główne, które jest dobrze oświetlone, zadaszone, poprzedzone
wysokim progiem.
8. Drzwi wejścia głównego posiadają odpowiednią szerokość, częściowo szklane.
9. Z tyłu budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych, wejście
posiada odpowiednią szerokość, możliwość poruszania się osób z
niepełnosprawnością narządów ruchu po budynku parterowym.
10. Sekretariat, gabinet Dyrektora Szkoły, Księgowość znajduje się na 1 piętrze
budynku głównego. Do wskazanych pomieszczeń prowadzą schody. Kadry
znajdują się na parterze budynku głównego.
11. ZSH-T nie posiada tablicy informującej o rozkładzie pomieszczeń.
12. Korytarze posiadają odpowiednie szerokości.
13. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asekurującym i psem
przewodnikiem.
14. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych
lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub niedowidzących.
15. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
16. W indywidualnych przypadkach osobom ze szczególnymi potrzebami Szkoła
umożliwia dostęp alternatywny poprzez wsparcie innej osoby (pracownika
szkoły) bądź zastosowanie wsparcia technicznego (komunikowanie się drogą
telefoniczna lub internetową)

Dostępność architektoniczna Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w
Świdnicy
1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe jest trzykondygnacyjnym budynkiem. SSM
nie jest wyposażony w windy oraz podjazdy dla osób z niepełnosprawnością
narządów ruchu. Posiada toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.
2. SSM znajduje się przy ul Kanonierskiej, jest widoczne z drogi dojazdowej i
chodnika.
3. SSM posiada jedno wejście główne widoczne po wejściu na teren schroniska.
Do budynku prowadza schody zewnętrzne, wejście jest dobrze oświetlone,
zadaszone i posiada odpowiednie wymiary.

4. Na terenie obiektu znajduje się parking dla pracowników, uczniów, gości i
osób zainteresowanych.
5. Przyziemie – do przyziemia prowadzą dwa zewnętrzne wejścia, jedno
poprzedzające kilkoma schodami – wejście na hol, drugie ewakuacyjne nie
posada żadnych stopni – wejście do pomieszczeń kuchennych. W przyziemiu
znajdują się następujące pomieszczenia:
 klasa, pokój nauczycielski, kuchnia, pomieszczenia kuchenne oraz
magazyny szkolne dla uczniów i nauczycieli ZSH-T,
 szatnia pracownicza i pomieszczenia pracownicze,
 łaźnia dla gości schroniska.
6. Wysoki parter – wejście główne schodami z zewnątrz oraz ewakuacyjne z
jadalni poprzedzone schodami. Na parterze znajdują się następujące
pomieszczenia:
 recepcja oraz pokój kierownika znajduje się przy wejściu głównym,
gdzie można załatwić większość spraw,
 dwa pokoje o podwyższonym standardzie dla gości schroniska, pokoje
te posiadają łazienkę przystosowana dla osób z niepełnosprawnością,
 sala telewizyjna i kuchnia turystyczna, z której mogą korzystać
uczniowie, goście schroniska,
 jadalnia i sala telewizyjna przeznaczona dla uczniów.
7. Na I i II piętrze znajdują się pokoje dla gości schroniska, jeden pokój z
łazienką, pozostałe pokoje z łazienką wspólną na korytarzu. Łazienki nie są
przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.
8. Na III piętrze znajdują się pomieszczenia godpodarcze SSM oraz sala
florystyczna, w której dobywają się zajęcia szkolne.
9. SSM nie posiada tablicy informującej o rozkładzie pomieszczeń.
10. Korytarze posiadają odpowiednie szerokości.
11. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem i psem
asekurującym.
12. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych
lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub niedowidzących.
13. W SSM nie ma możliwości korzystania z języka migowego.
14. W indywidualnych przypadkach osobom ze szczególnymi potrzebami
Schronisko umożliwia dostęp alternatywny poprzez wsparcie innej osoby
(pracownika szkoły) bądź zastosowanie wsparcia technicznego
(komunikowanie się drogą telefoniczna lub internetową).

Informacje dodatkowe
Koordynator do spraw dostępności w Zespole Szkół-Hotelarsko-Turystycznych w
Świdnicy
Karina Szewczyk
tel. 74 858-21-38
e-mail: kadry@zsht.swidnica.pl
Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:
1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych
przez Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych oraz Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Świdnicy;
2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy
zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
3. monitorowanie działalności Szkoły i Schroniska, w zakresie zapewniania
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

