Prohlášení o přístupnosti
Na webové prezentaci Speciální základní školy a praktické školy Chrudim jsou informace
související s výkonem působnosti v oblasti veřejné správy na úseku školství, vědy, výzkumu,
vývoje, inovací, jiné tvůrčí činnosti a péče o děti a mládež zveřejňovány tak, aby se s nimi
v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením. Webová prezentace
vyhovuje ve vysoké míře požadavkům kladeným 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.
Informace o podmíněně povinných pravidlech
• Pravidlo č. 3
Stránky využívají doplňků Java Script a CSS. I bez těchto doplňků jsou stránky standardně
ovladatelné a plně použitelné.
V případě reklamy nebo upoutávky může být použita technologie Adobe Flash.
• Pravidlo č. 9
Na webových stránkách mohou být zveřejněny informace i v jiných, než webových formátech.
Důvodem je skutečnost, že tyto dokumenty buď obsahují typografické prvky a formátování,
které webový formát HTML 4.01 Transitional nepodporuje nebo jsou příliš velké a je vhodné
jejich stažení. Pro zobrazení těchto dokumentů lze použít např. bezplatné prohlížeče, které lze
stáhnout z internet (Adobe Reader).
• Pravidlo č. 17
Všechny stránky webové prezentace jsou vybavené orientační nabídkou, která mimo jiné
obsahuje odkazy umožňující přeskočení jednotlivých hlavních bloků. Tyto odkazy jsou
doplňkem CSS skryté, avšak zobrazí se při procházení orientační nabídky prostřednictvím
klávesnice.
Podporované prohlížeče
Podporovány jsou následující prohlížeče vždy nejméně v aktuální a předcházející verzi:
• IE od verze 9
• Firefox
• Google Chrome

Zpracování osobních údajů
Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech
potřebujeme zpracovávat osobní údaje zaměstnanců a žáků školy.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů). Známé také jako "GDPR".
Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné)
údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje
neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho
odvolání. Správcem těchto osobních údajů je Speciální základní škola a praktická škola
Chrudim.
Zpracovatelem je společnost Hosting WEDOS.
Prohlášení o použití cookies
Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vašem zařízení soubory, obecně
nazývané cookies. Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové
stránky stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje
nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro
ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke
zneužití přihlašovacích údajů.
Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies
můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace
o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:
• Internet Explorer: windows.microsoft.com
• Google Chrome: support.google.com
• Mozilla Firefox: support.mozilla.org
Kontakt na správce webu
Máte-li k uvedeným informacím dotaz, obraťte se na správce těchto webových stránek nebo
na společnost Hosting WEDOS, která je dodavatelem technologií, umožňujících provoz těchto
webových stránek.
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