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Co jsou to soubory cookies

Jsou běžnou praxí na většině profesionálních webových lokalitách, tato lokalita používá soubory 
cookies, což jsou malé textové soubory stahované do vašeho počítače za účelem zlepšení 
poskytovaných služeb. Tato stránka popisuje, jaké informace shromažďují, jakých využíváme a proč 
musíme občas tyto soubory ukládat. Také vám poskytneme informace o tom, jak můžete předejít 
ukládání souborů cookies, co se může zhoršit nebo ¨pokazit¨ určité prvky funkčnost této webové 
lokality.

Další všeobecné informace o cookies najdete na Wikipedii v článku o HTTP cookies. 

Jak používáme soubory cookies

Soubory cookies používáme z různých důvodů, které jsou uvedené níže. Ve většině případů bohužel 
neexistují standardizované možnost jak zakázat soubory cookies bez toho, aby úplně zablokovaly 
funkčnost a vlastnost, které této lokalitě poskytují. Doporučuje se, abyste všechny soubory cookies 
nechaly povolené, když si nejste jist, jestli je potřebujete nebo ne, pro případ že se používají na 
poskytování služby, kterou využíváte. 

Zakázání souborů cookies

Nastavení souborů cookies můžete zabránit tak, že upravíte nastavení ve vašem prohlížeči (najděte si 
část Pomoc ve vašem prohlížeči, jestli chcete zjistt jak to udělat). Berte na vědomí, že zakázání 
souborů cookies bude mít vliv na funkčnost této a mnoha jiných webových lokalit které navštvíte. 
Zakázání souborů cookies má obvykle za následek i zakázání určitých funkcí a vlastnost této lokality. 
Proto se doporučuje, abyste soubory cookies nezakazovali.

Soubory cookies, které nastavujeme 

Tento web může použít služby odběru informačních práv a emailů a souborů cookies můžou být 

použité na zapamatování si toho, jestli jste se zaregistrovali a jestli se vám mají zobrazovat některé 

oznámení, které se vztahují jen uživatelů přihlášených/nepřihlášených k odběr. 

Z času na čas uživatelům dáváme průzkumy a dotazníky, abychom vám poskytli zajímavé poznatky, 

užitečné nástroje, nebo na to abychom lépe rozuměli naší uživatelské základně.

Tyto průzkumy můžou používat soubory cookies na to aby si zapamatovali, kdo se průzkumu zúčastnil

anebo na to aby vám poskytli přesné výsledky po změně stránky. Když zadáte údaje prostřednictvím 

formulářů, např. těch, které najdete na kontaktních stránkách nebo formuláře komentářů, soubory 

cookies můžou být nastavené tak, aby si zapamatovali informace o uživatelích pro budoucí 

korespondenci.

http://www.skolajecna.cz/


Za účelem skvělého zážitku při používání této webové lokality vám poskytujeme funkci nastevení 

vašich preferencí, které radí, jak webová lokalita funguje, když ji používáte. Abychom si vaše 

preference zapamatovali, musíme nastavit soubory cookies tak, aby,  se tato informace dala vyvolat 

vždy, když komunikujete se stránkou, na které mají vaše preference vliv.

Soubory cookies třetch stran

V jistých speciálních případech používáme i soubory cookies, které jsou poskytované důvěryhodnými 

třetmi stranami. Následující část popisuje, na které soubory cookies můžete narazit přes tuto 

lokalitu.

Tato lokalita využívá službu Google Analytcs, které představují jedno z nejrozšířenějších webových 

řešení na identikaci toho, jakou lokalitu používáte a způsob jak můžeme váš zážitek zlepšit.

Tyto soubory cookies můžou sledovat například to, kolik času na lokalitě strávíte a jaké stránky 

navštěvujete, abychom vám i nadále mohli nabízet zajímavý obsah a to nám pomáhá zjišťovat jak 

bychom pro vás mohli lokalitu vylepšit. Pro více informacích o souborech cookies Google Analytcs 

navštvte oiciální stránku Google Analytcs.

Z času na čas můžeme testovat nové funkce a děláme nové změny toho jak je tato lokalita 

poskytována. Když testujeme nové funkce, soubory cookies se mohou používat na to aby zabezpečili, 

že vás zážitek na lokalitě bude konzistentní zatm co pomáhají zjistt, které aktualizace si naši 

uživatelé nejvíc cení. 

Více informací 

Doufáme, že se tm věci pro vás vyjasnili, a jak již bylo zmíněno, jestli existuje něco u čeho si nejste 

jist jestli to potřebujete nebo ne obvykle bezpečnější nechat soubory cookies povolené pro případ, 

že by komunikovali s některou funkcí naší webové lokality. Pokud máte stále zájem o více informací 

můžete nás kontaktovat prostřednictvím některého námi preferovaného způsobu.

Tato stránka používá soubory cookies. Používáním této stránky, bez vypnut cookies ve vašich 

nastavení prohlížeče souhlasíte s jejich používáním.


