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PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI 

 
Dokument obsahuje prohlášení o přístupnosti pro webovou prezentaci Waldorfská základní 

škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace v registrované doméně 

www.waldorf-brno.cz  

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě 

uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových 

stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna 

pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky. Při tvorbě těchto webových stránek bylo 

postupováno podle Metodického pokynu k vyhlášce č. 64/2008 Sb. a také podle metodik Blind 

Friendly Web (projekt Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých). 

 

Doporučené prohlížeče informací 

V obsahu našich stránek je využito výhradně kódu a grafických formátů běžně 

zobrazitelného všemi prohlížeči pro osobní počítače i přenosná zařízení. Stránky lze zvětšovat 

či zmenšovat na všech prohlížečích a zařízeních. Dokumenty ke stažení jsou dostupné v 

základních distribučních formátech PDF, DOC, XLS. 

Pro formáty PDF je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke 
stažení na stránkách společnosti Adobe Systems, Inc. 
 
V některých případech je dokument zveřejněn ve formátu DOC nebo DOCX. Tyto formáty jsou 
použity pro dokumenty, které lze vyplňovat např. přihlášky a formuláře. Pro všechny tyto 
formáty si můžete zdarma stáhnout kancelářský balík OpenOffice.org. Pro zobrazování 
dokumentů formátu DOC, DOCX a XLS je možné využít také mobilních verzí prohlížečů od 
společnosti Microsoft. 

V případě, že Váš operační systém nepodporuje instalaci těchto aplikací, kontaktujte nás, 
prosím, e-mailem na níže uvedené adrese a požádejte o zaslání souboru v jiném formátu, 
případně si vyžádejte další informace. 

 

Klávesové zkratky a navigace 

Veškerý obsah stránek je dostupný z nabídky na titulní straně našich stránek. Pro jednodušší 
orientaci je na stránce http://www.waldorf-brno.cz/mapa-webu/ mapa celého webu, tedy 
textová nabídka odkazující do jednotlivých sekcí na stránkách, a tak umožňující snadné 
nalezení dané stránky. Pro snadnější dosažení informací je v levém menu okénko na 
vyhledávání, které lze aktivovat klávesou TAB a poté vyhledávaný výraz potvrdit klávesou 
ENTER. V případě nutnosti můžete stránky zvětšit v rozsahu daném vašim prohlížečem, 
běžně 10 % až 1000 %. Pro zvětšení obsahu stránky můžete využít kombinace kláves CTRL 
+. Pro zmenšení obdobně CTRL -.  
 

Kontakt na správce webu 

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím 
zasílejte na adresu  wskola@waldorf-brno.cz 
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