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ABSTRAKT 

 

Diplomová práce se zabývá analýzou a zhodnocením informačního systému pro střední 

školy pomocí vybraných metod. Předkládá návrh řešení s ohledem bezpečnost, 

spolehlivost, funkčnost a finanční stránku celého systému. Výsledný návrh by měl vést 

ke zlepšení celkového stavu ICT v analyzované instituci. 

 

 

ABSTRACT 

 

The master thesis deals with analysis and assessment of information system for high 

school using selected methods. Introduces proposal of solution with regard to security, 

reliability, functionality and financial aspects of the system. Final proposal should lead 

to improvement of ICT state in the analyzed institution. 
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ÚVOD  

Žijeme v době, kdy informace a znalosti jsou natolik významné veličiny, aby měly 

schopnost rozdělit společnost na dvě skupiny: část bohatou na informace a naopak část 

společnosti na informace chudou. V prvním případě mluvíme o možnosti přístupu 

k televizi, rádiovým stanicím, knihám, novinám, magazínům a samozřejmě počítačům a 

k jejich nedílné součásti - internetu. Ti, kteří patří ke druhé skupině, předstírají 

nemožnost přístupu na internet, problémy s přístupem ke knihám a odborným 

časopisům, televizním kanálům vysílaných prostřednictvím satelitu apod. Pokud ale 

čtete tuto závěrečnou práci, patříte do skupiny společnosti na informace bohaté. 

 

Informace je nutné nejen získávat, ale také uchovávat a spravovat. A to způsobem 

takovým, aby z něj mohli čerpat další. Tato funkce je vlastně podstatou informačních 

systémů. Způsob jakým informace a data uchováváme, se dlouhodobě vyvíjí. Školní 

informační systémy začaly plnit svoji funkci ve školách již od 80. let minulého století. 

Ze všeho nejdříve tyto aplikace plnily funkci zaznamenávání výsledků a správy financí. 

Postupem času se funkce zdokonalovaly a napomáhaly k zefektivňování administrativy 

spojené s vedením školy. Jednotlivé softwarové vybavení se postupem času integrovalo 

až do podoby systému, jak jej známe dnes.  

 

Informační systém školy ale nezastupuje pouze funkce administrativy. Je důležitou 

součástí při rozhodování a řízení školy. Na základě statistických údajů lze rychle a 

efektivně analyzovat výsledky, které mohou sloužit pro srovnání těchto závěrů. Tvoří 

základ pro srovnání efektivnosti pracovních postupů jednotlivých škol, soutěžení o žáky 

jako součást tvorby konkurenčního prostředí. Zefektivňování je jednou z podstatných 

principů zavádění informačních systémů do škol. V současnosti je snahou vytvářet 

systémy, které jsou integrující složkou napříč celou školu, napomáhají pracovat 

efektivněji, rychleji a pružněji. Nezanedbatelnou součástí je rovněž snaha o 

zatraktivnění výuky pro žáky formou interaktivní komunikace. 
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V současné době se nabídka těchto aplikací neustále rozšiřuje a je možné vybírat 

z rozmanitých řešení pro uspokojení základních potřeb menší školy až po ty 

nejnáročnější a nejpropracovanější moduly. Jako základní, nedílná část systému se 

v současné době jeví webová aplikace pro komunikaci s žáky a jejich rodiči. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Cílem mé diplomové práce je posouzení školního informačního systému střední školy, 

analýza jednotlivých částí systému a návrh nového řešení. Nový informační systém se 

bude odvíjet od bezpečnosti, kvality zpracování jednotlivých modulů a v neposlední 

řadě od finanční stránky. Cílem této práce je usnadnit a zefektivnit práci se systémem, 

zkvalitnit výukové metody, zlepšit bezpečnost dat a všeobecně zvýšit uživatelskou 

přívětivosti. 

 

V teoretické části vysvětlím základní pojmy související s tématem práce. Těmi jsou data 

a informace, podnikový informační systém obecně a jeho druhy, školní informační 

systémy. Mezi podstatnou část patří bezpečnost informačních systém, různé strategie 

zavedení těchto produktů. Dále analytické nástroje jako je SWOT, HOS a ZEFIS 

analýzy. 

 

V analytické části se budu věnovat seznámení se společností PrimMat - Soukromá 

střední škola podnikatelská, s.r.o. včetně informací o jejím vzniku a historii. Nahlédnu 

do organizační struktury, popíši současný stav hardware, software a sítě. Nejdůležitější 

částí této kapitoly bude analýza současného stavu školního informačního systému a 

zhodnocení vybraných informačních systémů dostupných na českém trhu. 

 

Praktickou část představuje výběr řešení informačního systému dle zhodnocení 

sestaveného v analytické části diplomové práce, na základě vícekriteriálního 

rozhodovacího procesu. Následují doporučení pro řešení do budoucna, návrh definice 

procesů probíhajících ve škole. Závěrem celou práci zhodnotím z hlediska 

ekonomického a z hlediska přínosů pro školu. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÍ  

2.1 Data a informace 

Data jsou fakta a údaje, která nemají jasnou souvislost či záměrný význam. Informace 

jsou zpracovaná data, která dávají smysl a jsou představována v kontextu dalších 

informací. Jako příklad si můžeme uvést data vložená operátorem: 458, což jsou data, 

která nám nedávají žádný smysl, protože neznáme žádné další souvislosti. Nicméně 

v případě, kdy se toto číslo objeví na účtu, který říká, že někomu dlužíme 458Kč za 

obdržené zboží či služby, se z dat stávají informace, protože jsme objevili jejich význam 

– účet. Údaj 458 bude uchován jako binární data na určitém nosiči jako je například 

pevný disk. Je to software, který nám umožňuje k těmto datům přistupovat a dokáže je 

vyobrazit v kontextu. Data mohou obsahovat strukturu, pokud jsou například součástí 

databáze.  

 

Binární schéma na úložném zařízení jako je disk, CD, DVD nebo paměťová karta je 

považováno za data. Dokonce i schéma popisující ikonu na Vaší ploše jsou holá data. 

Stávají se informacemi až v případě, kdy je operační systém zpracovává, čímž se stávají 

významnými pro uživatele, který je shledává na vlastní ploše jako ikonu zobrazující 

přístup k internetovému prohlížeči nebo k pevnému disku. (PATTERSON, 2005) 

 

2.2 Znalosti 

Lidstvo již odpradávna prahne po znalostech. Jak ale znalosti získáváme? Můžeme číst 

knihy, magazíny, studovat odborné články, sledovat odborné pořady v televizi či 

poslouchat rádiové stanice. Rozdíl je však ve významu pro jednotlivce. Informace o 

výsledku víkendového sportovního zápasu mohou znamenat pro jednoho stejně mnoho 

jako poslední pokrok ve vesmírném výzkumu pro jinou osobu. Tíhneme k čerpání 

znalostí z informací a následně je používáme informace k vytváření rozhodnutí. 

 

Znalost může být rozdělena do dvou kategorií: explicitní (přímá) a implicitní (nepřímá). 

Explicitní znalostmi jsou pravidla, procesy či rozhodnutí, která mohou být zaznamenána 
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stejně tak na papíře jako v informačním systému. Implicitní informace existují v našich 

myslích a je těžké je zaznamenat. Bývají tvořeny na základě něčích zkušeností. 

(PATTERSON, 2005) 

 

2.3 Metadata 

Metadata mohou být popsána jako data, která popisují data. Slovo pochází z řeckého 

meta- = mezi, za + latinského data = to, co je dáno. Jako příklad si můžeme uvést: 

indexová data v knihovně o původu a umístění knihy. Mohou to být data o 

dokumentech či souborech uložených na pevném disku. Počítač uchovává soubor, ve 

kterém je popis každého souboru v počítači. Tento popis obsahuje, kdy byl soubor 

vytvořen či upraven, kdo ho vytvořil, velikost a druh souboru apod. 

(PATTERSON, 2005) 

 

2.4 Charakteristiky informací 

Dobrá informace je taková, která je vhodná k použití a vytváří hodnotu.  Zkušenosti a 

výzkum ukázaly, že informace mají mnoho druhů kvality. 

Dobrá informace je relevantní pro svůj účel, dostatečně přesná pro svůj účel, úplná pro 

svůj problém, důvěryhodná a cílená pro správnou osobu. Je taktéž sdílená včas pro svůj 

záměr, obsahuje příslušnou úroveň podrobnosti a je sdílená za pomoci vhodného 

kanálu, tj. srozumitelný uživateli. 

(PATTERSON, 2005) 

 

2.4.1 Dostupnost a přístupnost 

Informace by měla být lehce dosažitelná a přístupná.  Informace uchované v knize 

určitého druhu jsou lehce dostupné pouze v případě, kdy je kniha po ruce. Dobrý 

příklad dostupnosti je telefonní seznam, pokud každá domácnost vlastní jeden alespoň 

jeden pevný telefon. Pokud však budu chtít nalézt hotel v Praze, budu hledat na 

internetu. (PATTERSON, 2005) 
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2.4.2 Přesnost  

Informace musí být dostatečně přesné, aby bylo možné je použít pro daný účel. Získání 

informací, která jsou 100% přesná, je většinou nereálné vzhledem k časové a finanční 

náročnosti. Úroveň přesnosti záleží na spoustě okolností. Na operativní úrovní by 

informace měly být zpracované s přesností na nejbližší korunu – například na účtu ze 

supermarketu. Na taktické úrovni budou manažeři nadnárodní společnosti požadovat 

týdenní shrnutí s přesností na tisíce korun. Na strategické úrovni budou ředitelé té samé 

společnosti požadovat sumář tržeb za uplynulé měsíce s přesností na desetitisíce za 

měsíc. 

 

Přesnost je důležitá, je však nutné si uvědomit nakolik přesné informace potřebujeme. 

Například pokud jsou vládní údaje založeny na nepřesnosti při sčítání lidu, konkrétně 

počtu narozených v oblasti. Mohou znamenat značné ztráty v rozpočtu, způsobené 

výstavbou nových škol či nenávratnost investic soukromých firem do některých 

projektů, jako je výstavba nových bytových jednotek v dané oblasti. 

(PATTERSON, 2005) 

 

2.4.3 Důvěryhodnost a objektivita 

Důvěryhodnost se zabývá pravostí informace nebo objektivitou se kterou je 

prezentována. Můžeme s jistotou použít pouze takové informace, o kterých jsme si jisti, 

že jsou seriózní. 

 

Když hledáme zdroj pro tvorbu naší práce, můžeme jít přímo do knihovny a najít 

vhodnou knihu. Jsme si vcelku jisti, že informace nalezené ve vybrané knize, obzvláště 

v té, jež knihovna sama zakoupila, je důvěryhodná. Kniha jako veřejná práce byla 

publikována se jménem autora. Nakladatel by měl zaměstnávat editora a odborníka na 

korektury knih and otázky kolem potencionálních pochybení. Ve zkratce, spousta času a 

energie je obětována publikování knihy a proto si zpravidla můžeme být jisti 

důvěryhodností informací. 
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Porovnejme si tyto fakta s vyhledáváním na internetu, kde kdokoliv může napsat 

jakýkoliv materiál bez korektur a revizí. Pokud neznáme autora nebo uznávanou 

instituci, která se staví za publikaci daného článku, nemůžeme si být jisti seriózností. 

(PATTERSON, 2005) 

 

2.5 Typy informačních systémů. 

Informační systém je skupina na sebe vzájemně působících komponent, které se starají 

o vstupy, zpracování dat, uložiště, výstupy a řízení činností ve smyslu přeměny dat na 

informace, které mohou být použity pro podporu předpovídání, plánování, kontrolování, 

organizování, rozhodování a provozních aktivit ve společnosti. 

Informační systémy můžeme rozdělit do 4 základních skupin: 

 Podnikové informační systémy 

 Veřejné informační systémy 

o média 

o knihovny 

 Státní informační systémy 

o státní správa 

o státní pokladna 

o trestní rejstřík 

 Osobní informační systémy 

o např. osobní diář či telefonní seznam 

Existuje několik druhů podnikových informačních systémů: 

 systémy na podporu provozu firmy 

ERP - Enterprise Resources Planning 

DPS – Data Processing Systems 

MIS – Management Information Systems 

 systémy na podporu rozhodování  

EIS - Executive Information Systems 

DSS – Decision Support Systems 

 systémy na podporu plánování  

APS - Advanced Planning and Scheduling  
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SCM - Supply Chain Management 

HR - Human Resources 

 systémy řízení vztahů se zákazníky  

CRM - Customer Relationship Management 

 

 

2.5.1 Enterprise Resource Planning 

ERP je soubor jednotných programů, který zvládá nezbytné obchodní operace 

probíhající skrz celý podnik. ERP systém dokáže nahradit mnoho aplikací sjednoceným 

souborem programů. Celý systém se tak stává lehce použitelný a více efektivní. 

Ačkoliv rozsah ERP může být proměnlivý v každé jiné firmě, většina ERP systémů 

začleňuje software na podporu výroby a financování. V takovém prostředí jsou 

předpovědi připravovány na základě odhadu poptávky zákazníků po několik týdnů. ERP 

systém sleduje, které výrobky jsou již připraveny na výrobním seznamu, tak aby 

pokrýval předpokládanou poptávku. Výroba následně musí probíhat bez nežádoucích 

ztrát. Následně systém kontroluje ve vývojovém výrobním rozpisu požadovaný hrubý či 

obalový materiál a odhaduje potřebnou výši objednávky pro splnění plánované výroby. 

Většina ERP systémů rovněž obsahuje nakupovací podsystém, kde dochází 

k objednávkám dle potřeby. 

Navíc k těmto základním obchodním procesům některé ERP systémy podporují správu 

funkcí jako je zákaznický servis, lidské zdroje, prodej či distribuce. Základní přínosy 

implementace ERP systému tedy znamenají osvojení a vylepšení pracovních postupů a 

nárůst včasného přístupu k datům pro lepší a snadnější rozhodování.  

(STAIR, REYNOLDS; 2009) 
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Obrázek 1 - SAP AG, německý dodavatel jednoho z nejpoužívanějších ERP systémů SAP  

(SAP AG, http://www.softwareag.com) 

 

2.5.2 Data Processing System 

Komerční počítačové systémy byly poprvé vyvíjeny v 50. a 60. letech 20. století, 

zpočátku pouze díky nadšení, které vyvinuli podnikatelé s vizí elektronického 

zpracování dat v budoucnosti. Tyto data zpracující systémy měly buď nahradit manuální 

administrativní postupy užívané v té době např. v bankách, nebo v oblastech, kde lidé 

nebyli schopni vykonávat výpočty vzhledem k jejich složitostem. 

 

Data zpracující systémy (DPS) jsou občas popsány jako Systémy zpracovávající 

transakce (TPS – Transaction Processing System), protože se zabývají dennodenními 

transakcemi ve společnosti. Například systémy pro účetnictví, fakturace a řízení zásob. 

DPS jsou obvykle nástroje používané na provozní úrovni organizace, kde firmy 

produkují velké množství dat plynoucí z událostí podílejících se na chodu firmy. 

Příkladem DPS ve školství může být shromažďování dat o žákovské docházce. 

Předpokládejme, že jsou informace o docházce zaznamenávána ráno a odpoledne. Tyto 

http://www.softwareag.com/
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data jsou následně použity jako vstup do docházkového informačního systému. 

Výsledkem jsou kalkulace o procentuální docházce žáka, třídy, ale i pololetní či roční 

údaje. Ze systému lze taktéž snadno extrahovat data o nemocech konkrétního žáka či o 

slabé docházce. (STAIR, REYNOLDS; 2009) 

 

2.5.3 Management Information Systems 

Manažerský informační systém upravuje data z interních či externích zdrojů na 

informace, zpracovatelné ve vhodné formě pro manažery na různých úrovních 

organizace. Tyto informace mohou být efektivním nástrojem pro rozhodování či 

plánování v podniku.  

 

Zdrojem těchto dat pro MIS jsou rozsáhlé databáze, např. uložiště pro Data zpracující 

systémy (DPS). Manažerský informační systém shrnuje a zaznamenává běžné firemní 

operace. Elementární data z DPS jsou zkrácena a obvykle jsou prezentována ve formě 

pravidelných dlouhých reportů. 

 

MIS produkuje reporty pro manažery zajímající se o historické vývoje – týdenní, 

měsíční a roční, nejen dennodenní aktivity, jako tomu je u DPS. Výsledkem těchto 

hlášení jsou odpovědi na běžné předem definované otázky. Jako příklad nám poslouží 

supermarket s pravidelným hlášením o prodejním výsledcích pro každé oddělení během 

jednotlivých dnů, týdnů, měsíců, porovnání s předchozími měsíci či roky. 

Tyto systémy nejsou obecně příliš flexibilní a jejich analytická schopnost není nijak 

převratná. Většina Manažerských informačních systémů slouží k jednoduchým rutinním 

operacím, jako jsou souhrny a srovnání na rozdíl od sofistikovaných matematických 

modelů či statistických technik. (STAIR, REYNOLDS; 2009) 

 

2.5.4 Decision Support System 

Systém podpory rozhodování (DSS) poskytuje informace a modely ve formě strategické 

a taktické pomoci. DSS podporuje tvorbu rozhodnutí managementu začleněním: 

 údajů o výkonech 

 obchodních pravidel v rozhodovací tabulce 
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 analytických nástrojů a modelů pro předpovídání a plánování 

 jednoduché uživatelské rozhraní pro dotazování 

 

DSS jsou velmi užitečné zejména při tvorbě jednorázových rozhodnutí za konkrétním 

účelem. Tyto druhy rozhodnutí bývají často nepravidelné a nestrukturované. Systém 

podpory rozhodování umožňuje objevit rozsah daných alternativ na základě různých 

podmínek. Například umožňuje manažerům odhalit změnu ve výnosech v případě růstu 

prodeje či poklesu nákladů. 

 

Zdroj dat pro DSS bývá často kombinací souhrnu informací obdržených z nižších 

úrovní, jako jsou DPS nebo MIS. Obsahují taktéž významné informace z externích 

datových zdrojů. (STAIR, REYNOLDS; 2009) 

 

2.5.5 Executive Information System 

Rozhodovací informační systém (EIS) zajišťuje starším manažerům pomocnou ruku 

v případech strategických a taktických rozhodnutí. Jeho záměr je analyzovat, 

porovnávat a identifikovat vývoj tak, aby pomohl strategickému směřování podniku. 

EIS jsou navrženy, aby dokázal implementovat data z vnějšího prostředí, jako jsou nové 

daňové zákony, informace o konkurence, ale i k čerpání souhrnných informací 

z interního prostředí MIS a DSS. Tyt systémy filtrují, ořezávají a sledují důležitá data 

s důrazem na snížení času a úsilí vynaloženého k získání užitečných informací pro 

různá strategická rozhodnutí. Využívají pokročilý grafický software pro názorné a lehce 

použitelné znázornění složitých informací a současného vývoje, ale naopak neposkytují 

analytické modely. 

 

Rozhodovací informační systém umožňuje uživateli pohled na specifická data, která 

byla shrnuta na nižších úrovních podniku, a následně postoupit v databázi o úroveň níže 

(„drill down“) – zpodrobnit, což bývá zajištěno informačními systémy v různých 

oblastech. (BOCIJ, CHAFFEY, HICKIE, GREASLEY, 2005) 
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Na následujícím obrázku můžeme pozorovat schéma anylýzy datových skladů: 

 

 

 

2.5.6 Advanced Planning and Scheduling 

APS je významný nástroj pro řešení tvorby přesných plánů, která berou v úvahu zdroje i 

omezení. Tento systém umožňuje výrobcům vyvážení množství materiálu a kapacit pro 

splnění poptávky zákazníků v daném čase s minimálními náklady.  

APS může pracovat v časových intervalech, které jsou významně delší než součet času 

využitého na nákup a řízení produkce. Systém dokáže zpracovávat jak objednávky, tak i 

předpovídanou poptávku, a skrz odhadovaný stav účtu vytváří nákupní a výrobní 

objednávky. Pokročilé plánování může probíhat ve spolupráci nebo bez ERP systému. 

Jakožto využití ERP pro tvorbu plánu na jedné pobočce, APS dokáže neustále počítat 

s několika umístěními skrz celý dodavatelský řetězec. V tomto případě se APS stává 

součástí systému pro management dodavatelského řetězce (SCM). 

 

2.5.7 Supply Chain Management 

Informační systém Podpory dodavatelského řetězce (SCM) zajišťuje plánovací, 

rozhodovací a kontrolní aktivity zahrnuty např. ve výběrovém řízení dodavatele 

surovin, zpracování surovin na hotové výrobky, ale i skladování a doručování hotových 

výrobků k zákazníkovi. Cílem tohoto IS je minimalizace nákladů a zlepšení nabízených 

služeb zákazníkovi a zároveň omezení celkových investic do dodavatelského řetězce. 

Obrázek 2 - Vzájemné vztahy mezi informačními systémy (Patterson, 2005) 
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Druhým způsobem, jakým lze o SCM popsat, je správa materiálu, informací a financí 

ve smyslu, jakým se pohybují od dodavatele k výrobci, k velkoobchodním či 

maloobchodním prodejcům. Materiální tok zahrnuje příjem surovin od dodavatele, 

stejně tak jako výdej dokončených výrobků do velkoobchodní a maloobchodní sítě, 

zákazníkovi. Informační tok obsahuje správu objednávek a faktur od všech výše 

zmíněných stran. Podobně jako finanční tok zahrnuje platební transakce od všech 

subjektů. 

 

ERP systém pro výrobní organizace obvykle obsahuje nástroje SCM, spravuje tok 

materiálu, informací a financí. Výrobní ERP systémy sledují systematický proces pro 

vývoj výrobního plánu, který poskytuje informace dostupné v ERP databázi. 

 

Celý proces začíná předpovědí tržeb za účelem odhadu budoucí poptávky zákazníka. 

Tyto počáteční předpovědi jsou poměrně vysoké a provádějí se spíše pro skupiny 

výrobků než pro samotný produkt. Předpověď tržeb probíhá několik měsíců za využití 

ERP nástrojů nebo za pomoci jiných prostředků využívající speciální postupy a 

techniky. Spousta firem se zaměřuje na spolupráci s významnými zákazníky 

k plánování množství budoucí produkce a zásob, mnohem více než na vlastní interní 

předpovědi tržeb. (STAIR, REYNOLDS, 2009) 
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2.6 Školní informační systém 

Dostál definuje školní informační systém jako: „Soubor lidí, metod a technických 

prostředků zajišťujících sběr, uchování, analýzu a prezentaci dat určených pro 

poskytování informací v oblasti vzdělávání.“ 

 

Využití školních informačních systémů tedy nalezneme při řízení činnosti, zajišťují 

komunikaci nejen uvnitř školy, ale i s externím prostředím. Nalezneme je jak 

v mateřských, základních a středních školách, tak i v oblasti vysokých škol a jiných 

výchovně vzdělávacích institucí. 

 

V nedávné době jsme byli svědky obměny komunikačních principů škol, a to zejména 

vzhledem k aplikaci počítačů při realizaci školních informačních systémů. Marketizace, 

neboli tržní pohled na fungování školy, je rovněž nedílnou součástí rozvoje 

informačních systémů ve školství. Jako příklad lze uvést soutěžení škol o žáky, 

vytváření konkurenčního prostředí, srovnání výsledků škol, evaluace (hodnocení) škol, 

marketing, apod. Škola se tedy v nedávné době stala institucí, kde je nutné efektivně 

využívat nástroje pro rozhodování managementu, díky který lze pracovat rychleji, 

spolehlivěji a efektivněji. (DOSTÁL, 2011)  

Strategické údaje 

Encyklopedické zdroje inf. 

Operační prostředky 

Diagnostické prostředky 

Multimédia 

Simulační programy, modelace 

Testovací programy 

Výukové programy 

Informační zdroj 

Virtuální realita 

 

Zpracování dokumentů 

Grafické editory 

Tabulkové kalkulátory 

Prezentační programy 

Autorské systémy 

Statistické a analytické p. 

Vyhledávání v textech 

Plánovací programy 

 

 

Účetnictví 

Mzdy, personalistika 

Majetek, učebnice 

Školní jídelna 

 

Rozpočet 

Manažerské systémy 

 

Zákony, směrnice 

Standardy, osnovy 

Administrativa učitele 

Rozvrh, suplování 

Internet 

Slovníky 

Knihovnické služby 

Obrázek 3 - Schématické zobrazení informačního systému (zdroj: DOSTÁL, 2011) 
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„Např. na úrovni managementu školy je prostřednictvím informačního systému možné 

analyzovat studijní výsledky žáků, lze sledovat množství absencí, vést evidenci majetku, 

vytvářet plány rozvoje školy a sledovat jejich plnění, lze nastavit automatické 

upozorňování v případě překročených zvolených limitů (např. rozpočtových). Většinou 

je součástí školního informačního systému také personální modul obsahující údaje o 

pracovnících školy a žácích, k dispozici bývá možnost tvorby výstupů ve formě grafik či 

tabulek, dále bývá zpravidla možné připravovat data o škole (různé statistiky) v souladu 

s požadavky nadřízených autorit. Díky školnímu informačnímu systému je možné 

provádět činnosti, které přispěji k usnadnění a urychlení rozhodování managementu 

školy a zvýší efektivitu práce.“ (DOSTÁL, 2011, s. 11) 

 

Důležitou pasáží před implementací a samotným užíváním informačního systému je 

zajištění vhodného výběru. Tento proces často rozhoduje o následném pozitivním či 

negativním přijetím uživatelem. Je nutné uživatele informačního systému řádně 

proškolit. 

 

2.7 Strategie zavedení informačního systému 

Ve chvíli, kdy se společnost rozhodne pro implementaci nového nebo nové části 

informačního systému, je třeba správně zvolit strategii, která umožní hladký přechod na 

nové řešení. Jedná se zpravidla o udržení chodu instituce i během změny a zamezení 

případným ztrátám spojeným s problémy při implementaci. Mezi čtyři základní patří: 

 

2.7.1 Souběžná strategie 

Jedná se o souběžné provozování obou systémů po určitou dobu, během které dojde 

k ověření plné funkčnosti nového systému, přeškolení pracovníků a ujištění, že novější 

systém funguje dle našich představ. Následně může být ukončen provoz starého 

systému. Jedná se o nejbezpečnější, ale zároveň taktéž nejpracnější variantu. 

(KOCH, ONDRÁK, 2008) 
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2.7.2 Pilotní strategie 

 Podstatou zavedení pilotní strategie je uvedení nového IS v jedné z firemních poboček 

či oddělení. Zbývající část podniku používá původní a po úspěšném odzkoušení 

systému firma přechází na kompletní nové řešení. Bezpečná strategie náročná na 

vzájemnou kompatibilitu dat a úloh jednotlivých systémů.   

 

2.7.3 Postupná strategie 

Postupná strategie znamená odebrání části starého systému a její postupné nahrazování 

novým řešením. Využívána zejména pro rozsáhlá řešení – strategie bezpečná, avšak 

časově náročná.  

 

2.7.4 Nárazová strategie 

Ukončení chodu původního systému a okamžité nahrazení novým. Velmi riskantní, ale 

vysoce účinná a rychlá strategie.  (KOCH, ONDRÁK, 2008) 

 

 

2.8 Bezpečnost IS 

Bezpečnost provozu IS je zpravidla řešena na základní úrovni a dochází pouze k využití 

bezpečnostních prvků poskytované dodavatelem v rámci výkonných modulů 

komponenty (přístupová práva, hesla apod.). Podrobné principy bezpečnosti IS na všech 

úrovních uživatelů jsou součástí bezpečnostní politiky podniku a tyto skutečnosti jsou 

zpravidla předmětem jisté úrovně utajení. Proto je nutné klást důraz na bezpečnost na 

všech úrovních informačního systému, včetně potřebných opatření v personální oblasti. 

Bezpečnostní problematice musí být věnována velká pozornost, především při školení 

koncových uživatelů všech typů. Jako nepřípustné lze označit např. zapůjčování hesel či 

platnost přístupových práv po odchodu zaměstnance z firmy. 

 

Ochranná opatření alespoň základní úrovně znamenají omezení pohodlí koncového 

uživatele a prodražují základní provoz informačního systému i samotného podniku. Je 

tedy vhodné pracovníky na tuto skutečnost upozornit. Celou problematiku je nutno brát 
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v potaz také při rozhodování o konkrétních koncových uživatelích systému a je vhodné 

zvážit jejich množství, případně neumožnit přístup rizikovým uživatelům. Takovým 

pracovníkům je mnohdy vhodnější umožnit přístup do distribuovaných, automaticky 

aktualizovaných dat z informační systém, nacházejících se mimo jeho vlastní prostředí. 

Zneužití přístupových práv nebo samotných dat pak méně ohrožuje vlastní komponenty 

systému.  (VRANA, RICHTA, 2005) 

 

2.9 Kritéria výběru IS 

Rozšířenost 

Počet instalací IS ve školách je jedna z důležitých informací. Mnozí dodavatelé na 

svých stránkách počet instalací, ale mnohé školy v průběhu let přecházejí na jiné 

systémy. Číslo vyjadřující počet prodaných licencí tudíž neznamená počet škol, kde je 

daný software aktuálně provozován. 

 

Zázemí a renomé výrobce 

Etablovaná společnost dodávající IS do škol již dvacet let, bude v této činnosti úspěšně 

pokračovat s mnohem větší pravděpodobností, než start-up firma, která nabízí vlastní 

IS, jenž vznikl loni z žákovského projektu. 

 

Podpora uživatelů 

Možnosti a způsoby podpory jsou velice důležité a radu občas potřebuje každý správce 

IS. Občas přestane systém správně pracovat a je potřeba zachránit a obnovit nedostupná 

data. Konzultační telefonní linka, případně nějaká možnost on-line kontaktu je 

bezpodmínečně nutným minimem, které by měl výrobce zajišťovat. Někteří dodavatelé 

nabízejí zdarma vstupní proškolení, u některých je nutné si za odborná školení připlatit. 

Kvalitní web s propracovaným systémem zveřejněných často kladených otázek a 

odpovědí je znakem profesionality výrobce softwaru. 

 

Komplexnost 

Označuje, kolik modulů školní agendy IS pokrývá. Některé školy si například vystačí s 

elektronickým řešením evidence žáků a tiskem vysvědčení. 
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Rozšiřitelnost 

Potřeby škol se v čase mění, proto je vhodné přihlížet i k tomu, zda výrobce nebude s 

jeho rozšiřováním či přizpůsobováním novým podmínkám mít problémy. Software 

pracující na zastaralém a již nepodporovaném operačním systému taková kritéria 

nesplňuje. 

 

Možnost exportu a importu dat 

Export a import dat je nutný nejen při přechodu z jednoho systému na druhý, ale rovněž, 

když potřebujete něco vyzkoušet a samozřejmě nechcete ohrozit stabilní verzi IS. 

Kvalitní systémy umožňují převod dat z konkurenčních systémů. 

 

Přístup k datům přes internet 

Pro většinu současných systémů samozřejmost. Jiné IS je nutné instalovat na školní 

server, i tyto by ale měly umožňovat přístup pod uživatelským účtem k datům vzdáleně. 

 

Aktualizace 

Dnes běžně probíhá prostřednictvím internetu. Jiné distribuční kanály nenabízí 

dostatečnou flexibilitu a možnost reagovat na problémy, které se zjistily až po uvolnění 

poslední verze. 

 

Cena 

Cena systému se zpravidla odvíjí od zakoupených modulů a počtu žáků. Kromě 

pořizovací ceny je vhodné si dopředu zjistit i ceny aktualizací. 

(NEUMAJER, www.rvp.cz) 
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2.10 SWOT analýza 

Cílem SWOT analýzy je identifikace schopnosti, do jaké míry jsou současná strategie 

firmy a její specifická silná a slabá místa relevantní, vyrovnat se se změnami, které 

nastávají v prostředí firmy. 

Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb se původně dvou analýz – SW a 

OT. Doporučuje se začít analýzou OT – příležitostí a hrozeb, které přicházejí z 

vnějšího okolí podniku, a to jak makroprostředí (obsahuje faktory politicko-právní, 

ekonomické, sociálně-kulturní, technologické), tak i mikroprostředí (zákazníci, 

dodavatelé, odběratelé, konkurence a veřejnost). Následuje analýza SW, která se týká 

vnitřního prostředí firmy – cíle, systémy, procedury, firemní zdroje, materiální 

prostředí, firemní kultura, mezilidské vztahy, organizační struktura, kvalita 

managementu apod. (JAKUBÍKOVÁ, 2008) 

 

2.11 HOS analýza 

Cílem metody HOS je posouzení osmi klíčových oblastí informačního systému firmy a 

zjistit, zda všechny tyto oblasti jsou na stejné, či blízké úrovni. Nevyváženost 

jednotlivých částí zpravidla vede k neefektivnosti celého systému, neboť náklady jsou 

vždy vyšší než u systému vyváženého. Málo efektivní části systému potom snižují 

úroveň celého systému. (KOCH, www.zefis.cz) 

 

Hardware 

Zkoumá technické vybavení firmy, hardware. 

 

Software 

Zkoumání programového vybavení, jeho funkcí, snadnosti používání a ovládání. 

 

Orgware 

Pravidla pro provoz informačních systémů, doporučené pracovní postupy, bezpečnostní 

pravidla. 
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Peopleware 

Zkoumaní uživatelů informačních systémů. Peopleware se především zaměřuje na 

pracovníky z pohledu jejich povinností vůči informačnímu systému. 

 

Dataware 

Data ve vztahu ke jejich dostupnosti, správě a bezpečnosti. 

 

Uživatelé 

Oblast zákazníků informačního systému. Pojem zákazník může být chápán jako 

skutečný zákazník, někdo kdo používá část Vašeho systému určeného pro zákazníky, 

jako elektronický obchod, celý informační systém v případě, že ho pronajímáte 

zákazníkům, systém pro podporu zákazníků a podobně. 

Pokud tomu tak není, tak pojem zákazník představuje uživatele Vašeho informačního 

systému, je to tedy kterýkoli pracovník Vaší organizace, který potřebuje systém a jeho 

výstupy ke své práci. 

 

Dodavatelé 

Dodavatelem je míněn ten, kdo pro Vás zajišťuje provoz informačního systému, nikoli 

ten, kdo Vám jej dodal či vytvořil. Pokud jde o systém, jehož provoz a podpora jsou 

zajišťovány jinou organizací, je pojem dodavatel chápán v obvyklém smyslu. Pokud 

jsou provoz či podpora informačního systému zajišťovány přímo pracovníky Vaší 

firmy, pak pojem dodavatel informačního systému představuje tyto pracovníky. 

 

Management 

Řízení informačních systémů ve vztahu k informační strategii, důslednosti uplatňování 

stanovených pravidel a vnímání koncových uživatelů informačního systému. 

(KOCH, www.zefis.cz) 

 

2.12 ZEFIS analýza 

Systém  ZEFIS posuzuje, zda je informační systém efektivní. Zda je pro pracovníky 

lepší či horší než má konkurence, úroveň bezpečnosti dat ve firmě, jak vnímají 

informační systém pracovníci a řady dalších oblastí. 
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Zkoumané oblasti: 

 Váš informační systém 

 Vaši zaměstnanci 

 Úroveň podpory 

 Úroveň řízení 

 Efektivnost informačního systému 

 Bezpečnost informačního systému 

 Chápání informačních systémů jako služby 

(KOCH, www.zefis.cz) 

 

2.13 RACI matice 

Matice odpovědnosti RACI je jednou z metod používaných pro přiřazení odpovědnostíi 

osob či pracovních míst v nějakém úkolu (projektu, službě či procesu) v organizaci.  

RACI je akronym z počátečních písmen slov: 

 

 R - Responsible  - kdo je odpovědný za vykonání úkolu 

 A - Accountable (Approver) - kdo je odpovědný za to, co je vykonáno 

 C - Consulted - kdo může poskytnout cenou radu či konzultaci k úkolu 

 I - Informed - kdo má být informován o průběhu úkolu či rozhodnutích v úkolu 

(Management Mania, http://managementmania.com) 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této kapitole se budu zabývat popisem současného stavu střední školy, a to z pohledu 

zaměstnanců, žáku a oborů. Analýzou hardwarového a softwarového vybavení, 

aktuálním stavem informačního systému, vnějšího a vnitřního prostředí školy. Všechny 

tyto informace jsem získal z interních i veřejných zdrojů školy – z interní dokumentace, 

z výročních zpráv, z obchodního rejstříku, z informací poskytnutých během osobních 

konzultací se zaměstnanci instituce. 

 

3.1 O škole 

Soukromá podnikatelská škola byla zařazena do sítě středních škol od školního roku 

1992/1993. Jako první soukromá škola zahájila výuku vlastních odborných studijních 

programů s novou netradiční náplní, která v regionu chyběla, v souvislosti s nástupem 

tržní ekonomiky. Odlišnost v pojetí studijních programů školy byla a dosud je v jejich 

dvouprofesním zaměření a tím i vyšší míře uplatnitelnosti absolventů v praxi. Studijní 

obor Obchodní podnikatel a manažer zahrnuje profesi ekonomicko - podnikatelskou a 

zároveň cestovní ruch, tj. poskytování služeb v rámci cestovního ruchu vč. provozu 

hotelů, restaurací, a studijní obor Stavební podnikatel a manažer zahrnuje profesi 

ekonomicko- podnikatelskou a zároveň technickou, tj. pozemní stavitelství.   

 

Novátorství školy spočívalo také v zavedení zcela nového vlastního odborného 

předmětu Podnikatelství (jeden z maturitních předmětů), který má těsnou vazbu na 

ostatní odborné předměty. Součástí aktuální vzdělávací koncepce školy je také výuka 

projektového řízení, obchodní angličtiny a praktická forma vzdělávání, která je 

realizována v průběhu 3. ročníku vedením cvičných studentských firem ve školním 

prostředí. Škola tím podporuje rozvoj kreativity a podnikavosti žáků. Tato forma výuky 

umožňuje aplikovat teoretické znalosti a získávat cenné praktické dovednosti již v 

průběhu studia. Praktické dovednosti jsou dále rozvíjeny čtyřtýdenní praxí žáků v 

návaznosti na studijní zaměření. Škola dále zajišťuje souvislou zahraniční praxi žáků v 

Řecku, kde uplatní dovednosti získané výukou ve školní cvičné restauraci, jakož i 

certifikát z barmanského kurzu.   
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Výuka ve škole je podpořena kvalitním vybavením – dvě učebny IT, PC ve třídách, 

projektory ve třídách, interaktivní tabule… Jsou realizovány moderní metody 

vzdělávání žáků, tj. příprava elektronických studijních materiálů do vyučovaných 

předmětů, e-learningová podpora výuky. Pedagogové realizují grantový projekt „Nové 

výzvy, nové příležitosti, nová škola“, který je spolufinancován Evropských sociálním 

fondem a státním rozpočtem České republiky.   

 

Škola od svého založení získala řadu úspěchů v odborných, společenskovědních i 

sportovních soutěžích, ale i v soutěžích mezinárodních, kde žáci excelovali v 

ekonomických znalostech.  

 

Koncepce přípravy školy ke státním maturitním zkouškám a přípravy žáků k úspěšnému 

studiu na VŠ je pedagogy zodpovědně dlouhodobě realizována.  

V prostorách školní budovy vládne pohodová atmosféra, která se snoubí se studijní 

náročností, respektováním osobnosti žáka, lidskostí, partnerstvím, ochotě pomoci.  

Jsme rádi, že profesně úspěšní absolventi naší školy šíří dobré jméno „ své střední 

školy“ i mimo Českou republiku.   

 

Od školního roku 2009/2010 je provedena úprava v názvu studijních oborů, v 

návaznosti na nové rámcové vzdělávací programy vydané Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy, naše koncepce dvouprofesního pojetí však bude i nadále 

realizována. (PrimMat, www.primmat.cz) 

 

3.2 Obecné informace 

Název a adresa subjektu:  

PrimMat - Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o. 

Československé armády 482, 738 01 Frýdek-Místek 

 

E-mail: primmat@primmat.cz 

Adresa internetové stránky: www.PrimMat.cz 

Telefon: 558 436 312 

Právní forma: s.r.o. 

mailto:primmat@primmat.cz
http://www.primmat.cz/
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Zřizovatel : Mgr. Ivana Matulová a Mgr. Zdeněk Matula, jednatelé spol. s.r.o., zápis  

s.r.o. do obchodního rejstříku - 17.06.1997. Zařazení  školy  do sítě středních škol 

od 2. 9. 1992  MŠMTV pod č.j. 2576/92 a následné rozhodnutí o zařazení  studijních 

oborů  MŠMTV ČR ze dne 27. 2. 1999 pod č.j. 0 853/99 – 21. 

 

PrimMat-Soukromá střední škola podnikatelská, s.r. o., v  obchodním rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16294, viz poslední výpis ze dne 

25. 6 2010 pod čj.16 812/2010-21 

 

Vedoucí a hospodářští pracovníci: 

Ředitelka školy: Mgr. Ivana Matulová 

Statutární zástupce a manažer školy: Mgr. Zdeněk Matula  

Zástupce ředitelky školy pro teoretickou a praktickou výuku: Mgr. Libor Olbrich 

Ekonomka školy: Andrea Fajkusová 

 

Akreditované obory: 

 63-41-M/01     Ekonomika a podnikání se zaměřením: 

01 -  podnikání v euroregionu a služby v cestovním ruchu 

    02 -  podnikání v euroregionu a pozemní stavitelství 

     Denní studium, délka studia: 4. r. 0 měs.     

 63- 41- M/ 021 Obchodní podnikatel a manažer 

    Denní studium, délka studia : 4 r.  0 měs. 

    - dobíhající studijní obor         

 64-42- M/ 028     Stavební podnikatel a manažer , 

    Denní studium, délka studia : 4 r.  0 měs.   

- dobíhající studijní obor  

 64-41-L/524    Podnikání 

    Denní studium, délka studia : 4 r.  0 měs.  

    - dobíhající studijní obor 
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S účinností od 1. 9. 2011 výuka podle školního vzdělávacího programu Podnikání v 

euroregionu – nástavba, který je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro 

obor vzdělání Podnikání, 64-41-L/51 

 

Počty žáků denního studia k 30. 6. 2012: celkem 135 

 6441M/01 Ekonomika a podnikání, denní čtyřleté studium: 103 žáků 

 01: podnikání v euroregionu a služby v cestovním ruchu (74 žáků) 

 02: podnikání v euroregionu a pozemní stavitelství  (29 žáků) 

6341M/021 Obchodní  podnikatel a manažer (dobíhající studium): 27 žáků 

 6442M/028 Stavební podnikatel a manažer (dobíhající studium):    5 žáků 

Počty žáků nástavbového studia, forma dálková k 30. 6. 2012: 59 

 6441L/524 Podnikání: 51 žáků 

 6441L/51 Podnikání: 8 žáků  

Celkem k 30. 6. 2012: 194 žáci 

(PrimMat, Výroční zpráva 12/13) 

3.3 Zaměstnanecká struktura 

3.3.1 Vedení školy 

Ředitelka školy: Mgr. Ivana Matulová 

Vedoucí pracovníci školy - poradní orgán ředitele školy: 

 statutární zástupce, manažer školy: Mgr. Zdeněk Matula 

 zástupce pro teoretickou a praktickou výuku: Mgr. Libor Olbrich 

 školní metodik prevence: Mgr. Ivana Matulová  

 

3.3.2 Pedagogický úsek 

Učitel    Úvazek (VŠ, DPS)   Praxe 

Mgr. Michal Adam  1  Ano    13 let 

Ing. Yveta Ficková  1  Ano    21 let 

Ing. Eva Chlopčíková  1  Ano    17 let 

Mgr. Tomáš Kopec  1  Ano    17 let 

Mgr. Libor Olbrich  1  Ano    16 let 
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Ing. Přemysl Pilch  1  Ano    10 let 

Mgr. Magda Kanalášová 1  Ano    3 roky 

Mgr. Martina Thaiszová 1  Ano    20 let 

Mgr. Alice Rucká  1  Ano    13 let 

Bc. Lenka Vasilišin  0,4  Ano (mag. stud.)   5 let 

Mgr. Ivana Matulová  1  Ano    32 let  

 

Počet žen: 7 

Počet mužů: 4 

 

Počet spolupracujících externích pedagogů: 5 (vč. rodilé mluvčí), počet žen: 4    

Počet spolupracujících pedagogů všeobecně vzdělávacích předmětů: 3  

Počet spolupracujících pedagogů odborných předmětů: 2 

Rodilý mluvčí: Linda Elisa Jennifer Brewis, konverzace v AJ v rámci výuky  

Školní psycholožka: Mgr. Katarína Křivá 

Osoby pověřené plněním úkolů  BOZP a PO: Mgr. Z. Matula, Mgr. L. Olbrich  

Koordinátor ICT: Mgr. Libor Olbrich (PrimMat, Výroční zpráva 12/13) 

 

3.3.3 Ostatní zaměstnanci 

Ekonomický úsek: 1 pracovnice 

Úsek údržby: 1 pracovník (externí) 

Úklid: formou outsourcingu „Ing. Jan Herma – HERMA“ 

 

3.4 Struktura hardware 

3.4.1 Klientské stanice 

Ve škole je celkem 95 klientských stanic, z tohoto počtu se jedná převážně o 

stolní počítače s LCD monitory doplněné o část notebooků.  

 60 PC 

 60 LCD monitor 

 35 NTB  
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3.4.2 Konfigurace serveru 

Server v dostačující konfiguraci pro potřeby střední školy: 

 Intel(R) Xeon(R) CPU X3450 @ 2.67GHz, 8 cores 

 4GB RAM 

 450GB HDD  

 RAID 1 – zrcadlení 

 

3.4.3 Topologie sítě 

Schéma fyzické vrstvy je tvořeno formou hvězdice, jejíž součástí je jak lokální síť 

LAN, tak síť pro bezdrátový přístup WLAN. Fyzická vrstva sítě je realizovaná jako 

univerzální kabeláž podle platných norem. V rozvaděči jsou umístěny aktivní prvky – 

switche D-link a Edimax (10/100/1000Mbps), routerem Routerboard pro připojení 

lokální sítě k internetu, který je přiveden prostřednictvím optického kabelu, a zároveň 

šíření bezdrátové komunikace WiFi. 

 

3.5 Struktura software 

Na škole je vyučován předmět Informační a komunikační technologie, počítačové 

vybavení však slouží i v mnoha dalších předmětech a je využíváno studenty i mimo 

výuku. Jedná se multilicence následujících programů:  

Nástroj pro navrhování, projektování a navíc také simulaci stavby ArchiCAD. 

ProgeCAD pro 2D a 3D projektování a konstruování. Pro výuku účetnictví se využívá  

účetní software Pohoda. Ve výuce hotelového provozu se používá Fidelio Front Office. 

Systém pro správu lidských zdrojů Callida. Správce souborů pro Windows Altap 

Salamader. Programy ZAV a OpenOffice.org pro výuku obchodní a cizojazyčné 

korespondence. Balík kancelářských programů LibreOffice. 

 

3.6 Ocenění a hodnocení 

Ocenění Moravskoslezského kraje za práci v rámci sociálně patologických jevů. Škola 

by podrobena naposledy v roce 2007 inspekce ČŠI s výsledkem: „Sledované oblasti 

jsou hodnoceny jako příkladné.“ 
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3.7 Současný stav IS 

Ve škole je v současnosti implementován informační systém Bakaláři, který je zaveden 

od roku 2002, v kombinaci se systémem iŠkola od roku 2008. 

 

 Bakaláři – multilicence 

 iŠkola – předplatné, licence do 200 uživatelů 

 Google Apps pro vzdělávání – free licence 

3.7.1 Využívané moduly 

Bakaláři 

 Školní matrika 

 Známky – vysvědčení 

 Tvorba rozvrhu 

iŠkola 

 Známky 

 Docházka 

 Rozvrh 

 Komunikace 

o Vývěska 

o E-mail 

o Zkouškové plány 

 Centrální databáze (dokumenty) 

 

3.7.2 Funkčnost jednotlivých systémů 

Výše uvedené moduly u systému Bakaláři jsou užívány pro učitele a slouží k základní 

evidenci školy – nahrazují papírovou evidenci a slouží jako základní generátor rozvrhu. 

Webová aplikace iŠkola slouží především pro žáky a rodiče jako informativní portál a 

pro učitele jako třídní kniha. Pro obě tyto uživatelské skupiny slouží komunikační portál 

a databáze dokumentů. 
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3.8 SWOT analýza 

Standardní analýza čtyř faktorů ovlivňující společnost spojenou s externím i interním 

prostředím, včetně informačního systému. 

 

3.8.1 Silné stránky 

Instituce má za sebou dlouholetou zkušenost v oblasti vzdělávání a výchovy. Svým 

zaměřením je zajímavou volbou pro nastávající studenty středních škol. Díky tomu 

čerpá, v kombinaci se systémem dotací, na rozdíl od státních škol finance umožňující 

neustále zlepšovat podmínky pro studium na střední škole. Příkladem budiž právě snaha 

o inovaci informačního systému s vědomím možných rezerv. Silnou stránkou lze nazvat 

taktéž řadu certifikátů, které škola vlastní a neustálé přeškolování odborných 

pracovníků ve vyučovaných oborech, ale i v systémovém přístupu k výuce apod. 

 

3.8.2 Slabé stránky 

Mezi slabé stránky můžeme v současnosti zahrnout určitě právě nedostatečnou 

integrovanost informačního systému napříč jednotlivými funkcemi. Vyzdvihnout nelze 

taktéž lehce zastaralý hardware.  

 

3.8.3 Příležitosti 

V případě úspěšné implementace nového informačního systému vzniknou pro školu 

příležitosti pro zefektivnění a rozvoje celé řady procesů, jako např. jednodušší tvorba 

rozvrhů skrz jednotný portál, distribuce informací sjednoceným systémem studentům, 

včetně systému pro správu dokumentů. Další příležitostí je zlepšení komunikace na 

úrovni škola – student – rodiče. 

 

3.8.4 Hrozby 

Mezi hrozby můžeme zahrnout finanční zatížení spojené s implementací nového 

systému, jeho následným užíváním a udržováním. Nelze opomenout ani nároky na 

školení zaměstnanců a počáteční nesrovnalosti spojené s přizpůsobováním se novým 
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požadavkům a návykům, čemuž se ale dá předejít vhodně zvolenou strategii přechodu 

na nový systém. 

3.9 HOS analýza 

 

Současný stav informačního systému 

Úroveň současného stavu informačního systému je dána jeho nejslabším článkem -  

v tomto případě zaměstnanci a jejich vztahem k informačnímu systému. 

 

 

Obrázek 4 – Současný stav informačního systému (zdroj: KOCH, 2013, www.zefis.cz) 

 

Hardware 

Technika školy se zdá býti zastaralá a bude potřebovat obměnu, vzhledem k tomu, že 

technika neodpovídá výkonově potřebám systému. Bylo by dobré prověřit kvalitu 

počítačových sítí a posílit ochranu klíčových technických prvků před krádeží, živelnou 

http://www.zefis.cz/
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pohromou apod. Před zavedením nového hardware je nutné ověřit kompatibilitu se 

stávajícím systémem. Mohlo by dojít ke ztrátě výkonu kvůli neochotě některých 

komponent navzájem spolupracovat. Do budoucna by bylo vhodné opatřit záložní 

technické vybavení klíčových částí systému pro případ havárie, zejména v případě 

bude-li systém stále umístěn na serveru školy. 

 

Software 

Z analýzy vyplývá, že systém neobsahuje všechny důležité funkce potřebné pro jeho 

uživatele a práce s ním není pro uživatele asi příliš snadná. U jednotlivých systémů by 

bylo vhodné sjednotit způsob ovládání a k úpravě komunikačního prostředí systému - 

vytvořit jednotný, jasný, přehledný styl. Chybová hlášení systému by měla být více 

srozumitelná uživatelům. Na druhou stranu není vhodné měnit software příliš často – 

může to uživatelům působit problémy. 

 

Orgware 

Bezpečnostní předpisy pro práci s informačním systémem pro koncové uživatele, je 

nutné sestavit jasné a logické, udržovat je v aktuálním stavu. Z analýzy vyplývá 

nedostatečná kontrola bezpečnostních pravidel systému. Uživatelé by neměli mít 

možnost instalovat na své počítače nové programy, měnit nastavení a připojovat 

zařízení k počítači. Měla by pravidelně probíhat školení pracovníků na práci s 

informačním systémem a na pravidla bezpečnosti. 

 

Peopleware 

Zaměstnanci musí být vyškoleni na úlohy, které mají s informačním systémem 

provádět, a podporování v dalším vzdělávání pro výuku. Je zřejmě třeba zvýšit důraz na 

dodržování pravidel a trestat jejich porušování. 

 

Dataware 

Pracovníci by měli mít jasně vymezenou odpovědnost za data, která spravují, neměli by 

získávat nepřesná a nadbytečná data. Ve škole neprobíhá pravidelné zálohování dat na 

počítačích uživatelů. Do budoucna by měly existovat plány obnovy dat ze záloh v 

případě havárie systému. Média se zálohami by měla být katalogizována a dobře 
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chráněna před poškozením a zneužitím. Přístupová práva k datům, nejsou nastavena 

dosti striktně nebo přesně a počítačové sítě by měly být lépe chráněny i proti útokům 

z internetu. 

 

Uživatelé 

Je třeba jasně definovat cíle a metriky informačního systému vzhledem k jeho 

uživatelům - tedy ukazatele, kterými se měří, jak informační systém plní vůči 

zaměstnancům svoji roli, jak jsou s ním spokojeni apod. Náměty a přání informačního 

systému by měly být brány v potaz. Bylo by dobré zlepšit ochranu citlivých obchodních 

dat o žácích. Systém by měl nabízet i alternativní přístup k informacím, například 

pomocí sociálních sítí, SMS a podobně. 

 

Dodavatelé 

Zdá se, že Vaše organizace nevyužívá SLA (Service Level Agreement - Dohoda o 

úrovni poskytované služby) s dodavatelem informačního systému a neexistují jasně 

stanovených pravidel je jedním z hlavním zdrojů neefektivnosti informačního systému.  

Bylo by asi třeba zlepšit technickou a uživatelskou podporu Vašich pracovníků. 

Z analýzy vyplývá, že dodavatel informačního systému příliš nesplňuje požadavky 

školy a dodavatel o školu jako zákazníka nejeví příliš velký zájem. 

 

Management IS 

Manažeři by měli striktně trvat na dodržování všech existujících pravidel provozu a 

bezpečnosti informačního systému a kontrolovat jejich dodržování. Bylo by vhodné 

poskytovat dodavateli (provozovateli) informačního systému zpětnou vazbu, jak jste s 

jeho prací spokojeni, co nového případně potřebujete. Škola by si měla uvědomovat 

potenciál a význam informačních systémů pro činnost a její rozvoj. 

(KOCH, www.zefis.cz) 
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3.10 ZEFIS Analýza 

Informační systém 

 velikost informačního systému je úměrná velikosti školy 

 stáří informačního systému je přiměřené 

 největším problémem je pravděpodobně přesnost a úplnost dat poskytovaných 

systémem 

 největší předností systému je podle mínění respondentů pravděpodobně 

uživatelská přívětivost a snadnost ovládání 

 

Zaměstnanci 

 pracovníci mají stejné vzdělání jako pracovníci srovnávaných škol 

 zaměstnanci z průzkumu jsou v průměru starší než pracovníci srovnávaných 

firem, což nemusí být nevýhodou 

 z průzkumu vyplývá, že mají lepší vztah (a pravděpodobně i znalosti) k 

počítačům a informačním systémům než pracovníci z oboru. To může být 

konkurenční výhoda 

 pracovníci uvedli, že informační systém používají většinu pracovního dne. To je 

stejně často, jako u srovnávaných škol 

 podpora dalšího vzdělávání je u analyzovaného institutu vyšší, než ve srovnání 

s ostatními 

  

Úroveň podpory 

 spokojenost s úrovní uživatelské podpory při práci s informačními systémy je 

nižší než u pracovníků ostatních srovnávaných škol 

 úroveň technické podpory (doba opravy, údržba techniky) je horší, než by 

zaměstnanci potřebovali vzhledem k důležitosti informačního systému pro jejich 

práci 

 požadavky na změnu či instalaci programů jsou vyřizovány pomaleji než u 

ostatních škol 
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Úroveň řízení 

 pracovníci jsou o firemní strategii informováni lépe, než pracovníci ostatních 

srovnávaných škol, což lze označit za výhodu 

 informovanost pracovníků o jejich přínosu plnění podnikových cílů je větší než 

u pracovníků srovnávaných firem, což indikuje velmi dobré řízení instituce 

 pravidla pro práci s informačním systém a jejich dodržování existují, ale nejsou 

příliš kontrolována nebo vyžadována jako u ostatních srovnávaných firem 

 

Efektivnost informačního systému 

 nezbytnost informačního systému pro práci je vnímána stejně jako u pracovníci 

ostatní škol 

 zaměstnanci z průzkumu si myslí, že by jim informační systém mohl více 

pomáhat v jejich práci, což indikuje nižší efektivnost informačního systému 

 část pracovníků neabsolvovalo školení na informační systém, což může to 

způsobovat nižší efektivnost  

 

Bezpečnost informačního systému 

 škola nemá bezpečnostní politiku, resp. její pravidla nejsou striktně vymáhána a 

dodržována a tím dochází ke zvýšení rizika zneužití dat. 

 do počítačové sítě si pracovníci, ale i návštěvy a lidé mimo školu mohou 

připojovat vlastní soukromá zařízení a vzniká tím bezpečnostní riziko.  

 zálohování dat se zdá být na slušné úrovni, ale zálohování dat uložených na 

počítačích zaměstnanců neprobíhá a vzniká riziko, které je však v této oblasti 

stejné jako u srovnatelných subjektů 

 dopad rizika zneužití dat způsobenou ztrátou počítače je mírný, prozrazení 

firemních dat na tomto počítači nemůže škole způsobit vážnější problémy 

 úroveň ochrany hesel je dobrá 

 zaměstnanci mají přístup na celý internet (bez omezení stránek), což může 

zbytečně zvyšovat bezpečnostního rizika a možné snížení produktivity práce 
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 možnost připojovat přenosná paměťová média přináší riziko zneužití dat 

organizace, podobně jako možnost instalovat programy přímo zaměstnanci na 

jejich počítače; vzniká tedy i riziko trestně právní odpovědnosti za nelegální 

software a ohrožení bezpečnosti informačního systému 

(KOCH, www.zefis.cz) 

 

3.11 Srovnání školních informačních systémů 

V současnosti nalezneme na českém trhu několik kompletních řešení školních 

informačních systému. Jejich rozsah a škálovatelnost se z hlediska potřeby různých typů 

škol velmi liší.  Většina z těchto systémů je k dispozici formou pronájmu webového 

informačního systému – Platform as a Service ( PaaS - Platforma jako služba). Další 

možností je zakoupení celého balíku a jeho využívání systémem architektury 

klient/server s přístupem k některým informacím přes webové rozhraní 

 

Seznam nejobsáhlejších řešení školních IS v ČR: 

 Kompletní balík software pro použití na vlastním serveru 

o Bakaláři 

o Systém agend pro školy  

 Pronájem služby PaaS 

o iŠkola 

o Škola OnLine 

o IS Gaudeamus 

o Etřídnice 

 

3.11.1 Školní informační systém Bakaláři 

Jedná se o ucelený soubor programů, které pokrývají významnou část administrativních 

a organizačních činností školy. 
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Přehled modulů: 

Společné prostředí 

 Evidence žáků a zaměstnanců 

 Zápis známek (webová aplikace) 

o Přijímací zkoušky, zápis žáků do 1. ročníku ZŠ 

o Grafické zpracování klasifikace 

o Třídní kniha – absence 

o Rozpis maturit 

 Knihovna 

 Inventarizace 

 Rozpočet školy 

 Evidence školských organizací a vzdělávacích akcí 

 Plán akcí školy 

 Rozvrh 

 Suplování 

 Tematické plány 

 Webová aplikace (škola - rodiče) 

 

Školní informační systém Bakaláři, je jedním z nejrozšířenějších v ČR. Všechny 

moduly jsou vzájemně provázány společným prostředím. Přijímací zkoušky, zápis žáků 

do 1. ročníku ZŠ; Grafické zpracování klasifikace; Třídní kniha – absence; Rozpis 

maturit jsou navázány na Evidenci žáků a zaměstnanců. Generátor rozvrhu je 

nadstavbou rozvrhu. Podobně se Suplování neobejde bez sestaveného rozvrhu. 

 

Popis jednotlivých modulů 

Evidence žáků a zaměstnanců uchovává vedle osobních údajů klasifikaci žáků, včetně 

tisku vysvědčení. Propracovaný systém zápisu a účinných kontrol dovoluje udržovat 

data v lepším stavu než klasická ruční evidence. Z karty žáka pak lze vyčíst veškeré 

potřebné informace - osobní údaje, údaje o rodičích, kompletní klasifikaci za celou 

školní docházku a podobně.  Elektronická podoba dat je rovněž východiskem pro sběr 

údajů o žácích. Poskytuje taktéž mnoho přehledů a tiskových sestav (nejrůznější druhy 

seznamů, statistiky pro ÚIV, pedagogickou dokumentaci apod.), včetně možnosti 
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výstupu na web. Samozřejmostí je zabezpečení dat proti zneužití neoprávněnými 

osobami. 

 

Grafické zpracování klasifikace je nadstavbou evidence žáků. Zobrazuje důležité 

informace o prospěchu žáků a tříd. Z grafů je například velmi dobře patrný vývoj 

prospěchu či zameškaných hodin během studia. Různá srovnání průměrů ve třídách, 

skupinách a předmětech mnohé napoví i o vyučujících. 

 

Zápis známek zpřístupňuje zadávání klasifikačních údajů prostřednictvím webového 

rozhraní. 

 

Knihovna  

 Specializovaný knihovní systém pro školní knihovny KP-SYS, jehož předností je 

hlavně pohodlná katalogizace titulů údaji z centrálních číselníků a vystavení dat 

na Internetu pro vyhledávání a rezervování knih čtenáři. 

 Knihovna systému Bakalářů slouží k evidenci, vyhledávání a půjčování knih, 

učebnic, časopisů, kazet apod. Vedle databáze jednotlivých 

 

Inventarizace je systém pro evidenci majetku. Obsahuje širokou škálu tiskových sestav. 

 

Rozpočet školy je jednoduchý modul pro evidenci příjmů a výdajů. 

 

Evidence školských organizací a jejich zaměstnanců na ŠÚ, evidence vzdělávacích 

akcí je určena pro školské úřady, podporuje přenos dat mezi školami a ŠÚ. Plán akcí 

školy je další užitečná funkce pro vedení školy. Plánuje a eviduje akce školy v průběhu 

roku. Účast vyučujících a tříd na plánovaných akcích lze přenášet do suplování jako 

nepřítomnost. 

 

Rozvrh pomáhá tvůrci rozvrhu hlídat překrývání, zobrazuje prostor pro nasazení 

předmětů, hledá možné výměny a přesuny hodin. Vše při současném pohledu do více 

rozvrhů (tříd, učitelů, místností). Umožňuje dělení na libovolné skupiny a práce ve více 
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týdenních cyklech (standardně sudý, lichý týden). Tisknout lze rozvrhy tříd, učitelů i 

místností a jejich přehledy. 

 

Suplování se snaží nabízet vhodné učitele pro zastoupení, spojuje, ruší, vyměňuje a 

přesouvá hodiny. Součástí je i vyhodnocení údajů o suplování ve zvoleném období.  

 

Tematické plány zjednodušují vytváření tematických plánů. V plánech lze doplňovat a 

přesunovat kapitoly, měnit dotaci vyučovacích hodin apod. Výstupem je tematický plán 

pro třídu a předmět. 

 

Webová aplikace zpřístupňuje vybrané údaje rodičům žáka. Obsahuje osobní údaje 

žáka, průběžnou a pololetní klasifikaci, průběžnou docházku, výchovná opatření, 

rozvrh, vyučované předměty, ankety, plán akcí a komunikační systém školy. 

(Bakaláři, www.bakalari.cz) 

 

 

Obrázek 5 - Ukázka tisku rozvrhu třídy (zdroj: Bakaláři, www.bakalari.cz) 

 

 

Konfigurace systému 

Nároky jsou srovnatelné s běžným operačním systémem. Evidenční část je plně síťová, 

data jsou uložena na SQL serveru nebo v DBF souborech. U používání SQL modifikace 
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je podmínkou možnost přístupu k datům z internetu prostřednictvím webové aplikace. 

Vedle SQL serveru MS je podporován také MySQL. S plánem akcí může pracovat více 

uživatelů najednou, Suplování umožňuje předávání práva pro ukládání změn mezi 

oprávněnými uživateli. Rozvrh a Tematické plány pracují s daty umístěnými na disku a 

v rámci sítě tedy umožňuje jen prohlížení.  

 

Instalaci provádí uživatel s odpovídajícími právy dané klientské stanice – administrátor. 

Aktuální verze podporuje vedení školních matrik včetně elektronického sběru dat o 

žácích. Tento modul je konstantně vyvíjen a změny lze zavést do informačního systému 

pomocí průběžných aktualizací. Program umožňuje definici úrovni zabezpečení – 

nastavení práv k jednotlivým položkám osobních dat, což zabraňuje zneužití.  

(Bakaláři, www.bakalari.cz) 

 

3.11.2 Systém agend pro školy SAS 

SAS je aplikace pro vedení školních agend základních, středních a vyšších odborných 

škol. Tento integrovaný balík pro automatizaci administrativních činností, např. vedení 

školní matriky, evidence žáků, jejich klasifikace, přijímací řízení, evidence pracovníků 

školy, evidence majetku, školní knihovna, rozvrh hodin s automatickým nasazováním 

lístků, suplování, plán akcí školy, tisky vysvědčení, rozvrhů, informování rodičů o 

průběžných výsledcích apod. (DOSTÁL, 2011) 

 

 Obrázek 6 - Schéma systému SAS (zdroj: MP-Soft. http://www.mp-soft.cz) 
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Popis jednotlivých modulů 

Školní matrika je základní funkcí systému SAS. Řešení sběr individuálních údajů, 

evidování všech požadovaných údaje o žákovi, s napojením na centrální číselníky. 

Průběžně se zaznamenávají změny ve stavech o žákovi. Při sběru dat je kontrolováno 

vyplnění povinných údajů a jsou prováděny logické kontroly mezi údaji. Evidence 

pracovníků a zaměstnanců školy. Možnost práce s archivem bývalých zaměstnanců. 

 

Přijímací řízení je evidence uchazečů o studium, klasifikace přijímací zkoušky, 

vyhodnocení zkoušek a přijetí. Tisk pozvánek, rozhodnutí o přijetí, výsledkových listin, 

rozdělení do učeben a dalších seznamů.  

 

Třídní kniha sleduje údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu. Průběžná 

klasifikace umožňuje zadávat průběžně během roku klasifikaci žáků v jednotlivých 

předmětech. Průběžnou absenci lze sledovat kdykoliv během školního roku. Nechybí 

údaje, kdy žák chybí, ve kterých hodinách a zda je absence omluvena.  

 

Tisk vysvědčení je možné provádět do všech obvyklých formulářů, je možné tisknout 

vysvědčení jak v prvním, tak ve druhém pololetí nebo tisknout výpis a celé vysvědčení 

vytisknout až na konci školního roku. Lze tisknout různé seznamy, přehledy, dopisy 

apod. s možností úpravy podle potřeb a požadavků školy.  

 

Rozvrh hodin - pořízení rozvrhu, automatické nasazování lístků, kontrola kolizí a 

vazeb, tisky rozvrhů pro třídy, místnosti, učitele. Suplování umožňuje vyhledání 

vhodného učitele dle potřeby. Tisky suplování pro den, tisky seznamů suplovaných 

hodin. 

 

Školní knihovna zprostředkovává evidenci knih a evidence čtenářů. Sledování 

půjčování knih, upomínky. Možnost využití čtečky čárových kódů. Majetek školy a 

jeho evidence, výpočet daňových a účetních odpisů. Možnost využití čtečky čárových 

kódů.  
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Informační nástěnka a evidence oznámení. Zobrazení informační nástěnky školy na 

Internetu. Oznámení může být veřejné nebo soukromé. Plán akcí školy a jejich 

evidence. Je možné předem plánovat a následně hodnotit. Akce je možné vybírat podle 

různých kritérií.  

 

Internetová aplikace SAS umožňuje zobrazovat odpovídající údaje z databáze SAS na 

Internetu. Informace mohou být veřejné a neveřejné, případně přístupné po přihlášení 

uživatele. (MP-soft a.s., 2013, www.mp-soft.cz) 

 

Konfigurace systému 

Zpracování dat probíhá jednom samostatném počítači nebo současně na více počítačích 

spojených v lokální počítačové síti. K provozu SAS verze 7.x je zapotřebí nainstalovaný 

databázový server Firebird V2.1 nebo V2.5, k provozu SAS verze 6.x je zapotřebí 

nainstalovaný databázový server Firebird V1.5. Firebird vychází z databázového severu 

InterBase. Jedná se o relační databázový systém na bázi klient/server. Systém SAS je 

klientem databázového serveru. 

 

3.11.3 Škola OnLine 

Jedná se o informační portál (nahrazující informační systém) nabízející komplexní 

řešení v oblasti informací pro školství. Je určen pro potřeby pedagogů i žáků, základní, 

střední a vyšší odborné, ale i pro mateřské školy k vedení matriky a elektronické agendy 

související s provozem instituce. 

Žákovská je hostovaná aplikace umožňující 24 hodin denně získávat informace o studiu 

žáka (studenta) prostřednictvím internetu. 

Akademie je aplikace určena vysokým školám, vycházející z nároků na elektronickou 

správu. Její součástí je rovněž e-learningový modul, díky něhož je možno spravovat a 

vyhodnocovat e-learningové kurzy. 

OLAT (Online Learning and Training) je celosvětově využívaný webový systém, který 

zahrnuje systém pro řízení výuky (LMS) a systém pro tvorbu, sdílení a distribuci 

výukového obsahu (LCMS). 
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Nejdůležitější funkce školního informačního systému Škola OnLine  

 Školní matrika 

o Hodnocení 

o Třídní kniha 

 Výkaznictví 

 Rozvrh a suplování 

 Školní akce 

 Školní knihovna 

 Školní klub/družina 

 Tisk vysvědčení 

 Přijímací řízení 

 Evidence školních úrazů 

 Inventarizace majetku 

 Výukové zdroje 

 Komunikace 

 Objednávání obědů 

 

 

 

Obrázek 7 - Ukázka z informačního portálu Škole OnLine (zdroj: Rámcové vzdělávací programy, 

http://clanky.rvp.cz/) 
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Popis jednotlivých modulů 

Školní matrika představuje stěžejní evidenci celého školního informačního systému. 

Umožňuje evidovat nejen zákonem předepsané údaje, ale i třeba záznamy o uvolnění z 

výuky, jež ovlivňují další chování aplikace. Hodnocení je možné několika způsoby – 

slovně, procenty i klasicky číselně. Váha hodnocení usnadňuje tvorbu konečného 

hodnocení. Systém Třídní knihy vyhodnocuje procentuální absenci žáka na výuce 

předmětu. Pamatováno pochopitelně bylo i na hospitace, kázeňské prohřešky či 

pořádkovou službu. Hodnocení a docházka je pro rodiče přístupna okamžitě a umožňuje 

přehled nad chováním žáka. Absenci lze skrz informační systém rovněž omlouvat. 

 

Výkaznictví zpracovává údaje do výkazů pro MŠMT. Zahrnuje rovněž výkazy o školní 

družině/klubu, přijímacím řízení i zápisu do základní školy. 

 

Rozvrh a suplování pomáhá s řešením neočekáváných událostí v podobě absence 

učitelů či v případě, zda chcete část rozvrhu pozměnit. Tyto změny jsou okamžitě 

dostupné i pro žáky a rodiče. 

 

Školní akce eviduje exkurze, návštěvy kina, divadla, školní výlety, změny promítne do 

rozvrhu a upozorňuje ovlivněné uživatele. Školní knihovna zajišťuje přehled o 

knížkách a časopisech, které jsou přístupné ve školní knihovně. Eviduje, kdy bude 

knížka dostupná a umožňuje uživatelům její rezervaci. Systém upozorňuje na blížící se 

konec termínu výpůjčky. Školní družina/klub zprostředkovává vedení přehledu 

výchovně vzdělávací práce ve školní družině a klubu v elektronické podobě. Díky 

sdílení údajů se školní matrikou stará o aktualizaci kontaktních údajů. 

 

Tisk vysvědčení po uzavření hodnocení a docházky žáků umožňuje tisknout vysvědčení, 

výpisy z vysvědčení, katalogové listy, přehled nejlepších žáků, tříd, apod. Přijímací 

řízení předkládá neustálý přehled o tom, jaký je zájem o školu. Sleduje, kolik bylo 

podáno přihlášek, kteří uchazeči splnili podmínky přijetí a kdo z nich odevzdal zápisový 

lístek. Díky spolupráci se společností SCIO systém umožňuje přijímat výsledky i z 

jejich interních systémů pro testování obecných studijních předpokladů uchazečů. 
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Evidence školních úrazů nabízí možnost přímého odesílání záznamů o úrazech na 

Českou školní inspekci. Inventarizace majetku umožňuje evidenci všech učebních 

pomůcek, stolů, židlí nebo audiovizuální techniky. 

 

Výukové zdroje fungují jako osobní sklad výukových materiálů. Prezentace, 

elektronické učebnice je možno využít v hodinách, nebo je dokonce zpřístupnit žákům. 

Skrze aplikaci existuje možnost zadávat k vypracování i domácí úkoly či testy. Ty se 

automaticky vyhodnotí a získané známky se zapíší do hodnocení. 

 

Komunikace zajišťuje rychlá sdělení kolegům, žákům nebo jejich rodičům. 

Objednávání obědů umožní snadno objednávat a rušit obědy na jednom místě díky 

propojení se stravovacím systém. (Škola OnLine, www.skolaonline.cz) 

 

Konfigurace systému 

Aplikace je postavena na technologii .NET firmy Microsoft a využívá databázi 

SQL Server. Data jsou umístěna na hostitelském serveru, není nutná instalace programu 

ve škole. Systém potřebuje k provozu pouze webový prohlížeč. Není potřeba instalovat 

žádné další komponenty, není potřeba žádná speciální konfigurace počítače. 

 

3.11.4  iŠkola 

Školní informační systém iŠkola je určen všem základním, středním a menším vysokým 

školám. Může rovněž sloužit školicím střediskům a komerčním vzdělávacím subjektům. 

Jedná se o systém umožňující každé škole vést elektronickou agendu a plně využívat 

moderní informační technologie ve výuce a při komunikaci školy mezi pedagogy, s 

žáky, rodiči a okolím. 
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Obrázek 8 - Prostředí informačního systému iŠkola (iŠkola, 2013, www.iskola.cz) 

 

Popis jednotlivých modulů 

Školní matrika je rozsáhlý modul kompletně zpracovaných údajů o žácích. Možnost 

editovat, připravit a následně vyexportovat pořízená data do souborů, které se pak 

předávají ÚIV.  

 

Hodnocení a poznámky umožňuje podle nastavených přístupových práv zadat známku 

žákovi a to pouze z předmětu, který učitel v dané třídě vyučuje. Známky si může 

prohlížet pod svým uživatelským jménem pouze student a rodič studenta. Kromě 

klasických známek umí systém zaznamenat ústní hodnocení, pomocné známky, 

hodnocení pomocí bodů, hodnocení procentuální a neklasifikované poznámky. Součástí 

je systém poznámek.  

 

Tiskové sestavy zajišťují tisk vysvědčení, přehledu hodnocení, porovnání hodnocení 

učitelů, tisky pololetních klasifikačních sestav, souhrnné klasifikační archy, dále pak 

tiskové sestavy docházky a absencí, tisky rozvrhů hodin, databází žáků a učitelů apod.  

 

Rozvrh hodin a suplování zprostředkovává při zadání rozvrhu funkce suplování a 

změn. Současná verze iškoly.cz neumožňuje přímo automatické generování rozvrhu. 
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Docházka eviduje absenci detailní, provázaná s rozvrhem se členěním až na konkrétní 

hodiny, nebo stručnější, evidující pouze počty absencí v rámci jednoho dne. 

 

Testy on-line je testovací aplikace, kde je možno pomocí jednoduchého návrhového 

prostředí vytvořit test, který pak jakýkoliv žák může vypracovat. Testy mohou 

obsahovat funkci samovyhodnocování a žák ihned po vypracování může vidět známku, 

kterou lze přenést do známkovacího modulu.  

 

Komunikace formou veřejných nebo soukromých vývěsek. Učitelé nebo vedení školy 

mají oprávnění do systému přidávat nová sdělení a při tomto úkonu mohou zvolit, komu 

a jakým způsobem se sdělení zobrazí. Každý učitel, každý rodič i každý žák má 

automaticky svoji neomezenou e-mailovou schránku ve tvaru uživatelské 

jméno.skola@iskola.cz. SMS centrum díky napojení na operátory umožňuje každému 

uživateli komunikovat formou SMS. Lze nastavit, úroveň SMS zpráv a frekvenci jejich 

zasílání na mobilní telefon. Schránka důvěry zajišťuje lepší analýzu potřeby a přání 

žáků školy. Do schránky můžou anonymně zapisovat všichni žáci, číst pouze oprávnění 

učitelé. 

 

Domácí úkoly umožňují spravovat, zadávat a vyhodnocovat domácí úkoly, kontrolovat 

kdo a kdy již vypracovaný úkol odevzdal a kdo ještě ne. Známka se případně může 

přenést do známkovacího modulu. Zkušební plány evidují nadcházející akce, resp. 

zkušební plány a upozornění na zkoušení zasílání ovlivněným uživatelům.  

 

Maturita a závěrečné zkoušky je modul pro vedení maturit a závěrečných zkoušek, 

včetně uložení do archivu a tisku maturitních (nebo jiných závěrečných) vysvědčení. 

Přijímací zkoušky zajišťují evidenci přihlášek, průběh přijímacích zkoušek, zveřejnění 

výsledků na internetu, přijetí (nepřijetí) žáků včetně zaslání souvisejících dopisů a 

následného převodu přijatých žáků do běžné agendy iŠkoly.  

 

Archiv a ukončení studia zprostředkovává archivování žáků včetně všech jejich 

souvisejících dat, databází, hodnocení apod. a to neomezeně dlouho do minulosti. 
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Kdykoliv později je tak možné např. vytisknout opis vysvědčení nebo jen získat 

konkrétní informaci o bývalém absolventovi.  

(iŠkola, www.iskola.cz) 

 

Konfigurace systému 

Informační systém iŠkola funguje on-line a to v plném rozsahu. Systém potřebuje k 

provozu pouze webový prohlížeč. Není potřeba instalovat žádné další komponenty, není 

potřeba žádná speciální konfigurace počítače. 

3.11.5 Informační systém Gaudeamus 

Školní informační systém Gaudeamus je aplikace, která je přístupná online z rozhraní 

webových stránek. Jeho využití naleznou učitelé, ředitelé a žáci základních i středních 

škol. Systém nabízí např. víceznámkovou nebo vícejazyčnou stupnici. 

Na tvorbě systému Gaudeamus se podíleli svou vlastní zkušeností učitelé základních i 

středních škol. Výrobce avizuje intuitivní ovládání i pro méně zdatné uživatele. 

 

Popis jednotlivých modulů 

Zápis známek pro zápis průběžného hodnocení, který je poté k dispozici rodičům 

studenta. V elektronické žákovské knížce si po registraci a přihlášení může rodič 

prohlédnout, z jakého předmětu byl student hodnocen, kdo a za co jej hodnotil. Pomocí 

modulu zápis poznámek, lze také zapisovat připomínky učitelů ke studiu žáka do 

elektronické žákovské knížky. 

 

Třídní kniha umožňuje zápis hodin, absence, probraného učiva. Třídnice je propojena a 

elektronickou žákovskou knížkou, kde rodiče mohou psát. V případě, že žák přijde do 

hodiny pozdě či vůbec, rodič to okamžitě zjistí.  

 

Vysvědčení umožňuje jak tisk ročníkového vysvědčení, tak tisk maturitního vysvědčení. 

Lze tisknout i vysvědčení s jinou než českou pětiznámkovou stupnicí. 

 

Tvorba rozvrhu je v systému možná ve třech variantách – standardní žákovský rozvrh, 

rozvrh pro učitele a pro dozory.   Suplování rovněž upozorňuje na kolize 
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vyučujících a místností. Při návrhu kandidátů se pedagogové řadí dle pohotovosti a 

odborné způsobilosti. 

 

Evidence pro spravování údajů o studentech, kantorech, předmětech, třídách a 

místnostech. Jednotlivé moduly jsou vzájemně provázány – učitel může hodnotit 

studenty svých přiřazených předmětů, učitelé mohou prohlížet informace o svých 

třídách. Matrika ÚIV pro generování matriky studentů pro ÚIV. Pokud vedete 

důslednou evidenci, vytvoříte matriku v požadovaném form átu XML. 

(Školní IS Gaudeamus, www.isgaudeamus.cz) 

 

Konfigurace systému 

Data jsou umístěna na hostitelském serveru, není nutná instalace programu ve škole.  

Systém potřebuje k provozu pouze webový prohlížeč. Není potřeba instalovat žádné 

další komponenty, není potřeba žádná speciální konfigurace počítače. 

 

3.11.6 Školní informační systém Etřídnice 

Etřídnice je jednoduchý, stabilní a komplexní školský informační systém skládající se 

z následujících modulů: 

 Elektronická třídní kniha 

 Elektronická žákovská knížka 

 Elektronický deník praxe 
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Obrázek 9 - Ukázka prostředí Etřídnice (Školní IS Etřídnice, 2013, www.etridnice.cz) 

 

Popis jednotlivých modulů 

Elektronická třídní kniha nahrazuje papírovou třídní knihu a umožňuje evidenci 

záznamů o docházce, absencích, probrané látce, suplování a dalších informací. Tyto 

záznamy sdílí s rodičem žáka v reálném čase. Rozvíjí tedy komunikaci školy směrem 

k rodičům 

 

Elektronická žákovská vede záznamy o prospěchu, absencích – spolupracuje 

s Elektronickou třídní knihou, poznámkách a dalších sdělení. Stejně jako u předchozího 

module je možnost tyto údaje sdílet s rodiči. 

 

Elektronicky deník praxe eviduje průběh odborného výcviku. 

(Etřídnice, www.etridnice.cz) 

 

Konfigurace systému 

Není nutná instalace programu ve škole. Systém potřebuje k provozu pouze webový 

prohlížeč. Není potřeba instalovat žádné další komponenty, není potřeba žádná speciální 

konfigurace počítače. Přístup k údajům 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 
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4 NÁVRH ŘEŠENÍ 

V této kapitole provedu podrobné srovnání jednotlivých informačních systémů 

dostupných na českém trhu, vzhledem k požadavkům vysloveným školou, legislativním 

předpisům a plnění povinností vůči Ústavu pro informace a vzdělávání (ÚIV). 

 

4.1 Cíle informačního systému 

Cílem této kapitoly je nalézt optimální variantu školního informačního sytému 

Soukromé střední školy podnikatelské, dle ekonomických a funkčních požadavků 

institutu vyjádřených vedením školy, na podporu rozvoje a zdokonalení výukových 

postupů. 

 

4.2 Požadavky na provoz a funkčnost 

Hlavním důvodem pro výběr nového informačního systému je snaha o sjednocení dvou 

funkčních kanálů do jednoho – integrace tzv. front-end a back-end aplikace pro 

zjednodušení práce se systémem a lepší uživatelský přístup pro žáky a rodiče. 

Zkvalitnění jednotlivých procesů školy s využitím informačního systému, zvýšení 

úrovně zabezpečení dat. V neposlední řadě by nemělo dojít k přílišnému navýšení 

paušální roční platby za licenci. S případnou jednorázovou investicí se počítá. 

 

4.3 Vícekriteriální rozhodovací proces 

V následující kapitole se budu zabývat ohodnocením jednotlivých informačních 

systémů popsaných v kapitole 2.11 Srovnání školních informačních systémů. 

 

4.3.1 Kritéria pro hodnocení 

Pro rozhodovací proces jsem sestavil hodnotící kritéria, dle významu pro Soukromou 

střední školu podnikatelskou. Kritérií je v součtu devět a pokrývají komplexní potřeby 

odběratele služby v oboru. Důležitost jednotlivých ukazatelů je popsána na stupnici od 1 

do 5, kde 1 znamená nedůležitou hodnotu a 5 vyjadřuje velmi významnou hodnotu. 
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Jako nejvýznamnější hodnotu jsem zvolil finanční náročnost. Mezi významné hodnoty 

jsem zařadil ještě kvalitu modulů, zabezpečení, export a import dat. Mezi středně 

významné hodnoty patří zázemí a podpora IS, jeho charakteristické speciální prvky a 

možnost využívat přístup on-line (on-line komunikace). Mezi relativně nevýznamné 

kritéria jsem zahrnul rozsah (kvantitu modulů) a jako nevýznamnou náročnost 

implementace, vzhledem k již zavedenému, dostačujícímu a funkčnímu serveru. 

Výhoda PaaS systémů spočívá právě v převedení zodpovědnosti především za 

zálohování a uchovávání dat, ale i implementaci na poskytovatele dle smluvního vztahu. 

Tento fakt jsem při hodnocení zahrnul do kritéria zabezpečení. 

 

Tabulka 1 - Tabulka kritérií a váh důležitosti (zdroj: vlastní) 

Kritérium Důležitost 

Náročnost implementace 1 

Kvantita modulů 2 

Kvalita modulů 4 

Zázemí a podpora 3 

On-line komunikace 3 

Export a import dat 4 

Finanční náročnost 5 

Zabezpečení 4 

Speciální prvky 3 
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4.3.2 Zhodnocení informačního systému Bakaláři 

Tabulka 2 - Zhodnocení informačního systému Bakaláři (zdroj: vlastní) 

Kriterium 
Popis jednotlivých kritérií 

Hodnocení  

1 Nutnost implementace na vlastní server 4 

2 
Velké množství modulů pokrývající kompletní škálu potřeb 

škol. Chybí prostor pro distribuci dokumentů. 
2 

3 

Kvalitní zpracování jednotlivých modůlů, kvalitní generátor 

rozvrhu, rozsáhlé tiskové sestavy.  Vzájemná komunikace a 

automatizace mnoha procesů. 

1 

4 

Možnost zpřístupnění vzdáleného přístupu k systému pro 

řešení problémů. Omezení technické podpory časem a  

dostupností. Časové prodlevy oproti systémům PaaS. Nutnost 

aktualizovat systém - závislost na zveřejňování aktualizací 

poskytovatelem. 

3 

5 

Možnost využití modulu webové aplikace. Omezení v přístupu 

z internetu - nutnost implementace vlastního webového 

serveru. 

3 

6 Podpora komunikace s ÚIV a ŠŘ. 2 

7 

Relativně vysoká počáteční investice vzhledem k nutnosti 

vlastnit server. V závislosti na počtu modulů se odvíjí výše 

roční licence vzhledem k nutnosti aktualizace systému. 

3 

8 

Standardní zabezpečení přístupu. Bezpečnost dat se odvíjí od 

úrovně bezpečnosti školy a serveru. Nutnost vlastního 

zálohování. 

4 

9 

Velký počet uživatelů programu v ČR skýtá záruku údržby a 

dalšího vývoje systému. Knihovní systém KP-SYS. Více než 

desetiletá tradice. Tvůrci jsou sami učitelé 

2 
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Náklady na zavedení systému Bakaláři 

Níže uvedený ceník platí od 21. března 2013, uvedené ceny jsou včetně 21% DPH, 

jedná se o multilicenci pro všechny počítače školy. V ceně Společného prostředí jsou 

zahrnuty moduly pro archivaci a aktualizaci z www. Při dokoupení nového modulu 

musí být ostatní moduly v téže verzi.  

 

Tabulka 3 -  Náklady na zavedení systému Bakaláři (zdroj: Bakaláři, www.bakalari.cz) 

Funkcionalita systému  
Cena dle počtu žáků v KČ 

100 200 300 

1 Společné prostředí 2,100 2,400 2,700 

2 Evidence + Bakalář 1,900 3,500 5,200 

3 Přijímací zkoušky  300 400 600 

4 Graf. zprac. Klasifikace 500 800 1,200 

5 Rozpis maturity 600 1,000 1,500 

6 Knihova 600 1,100 1,700 

7 Inventarizace 400 600 900 

8 Rozpočet školy 300 400 600 

9 Plán akcí školy 400 700 1,100 

10 Rozvrh hodin 1,600 2,900 4,400 

11 Suplování 700 1,200 1,700 

12 Tematické plány 300 600 800 

13 Třídní kniha 600 1,100 1,700 

14 Webová aplikace 1,000 1,800 2,700 

  Manipulační poplatek 120 120 120 

  Cena vybraných funkcionalit 11,300 18,500 26,800 

  Sleva 10% při součtu modulů > 6000Kč 1,130 1,850 2,680 

  Celková cena 10,290 16,770 24,240 
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Specialitou systému je každoroční volitelný upgrade. Ceny se liší podle stáří systému ve 

škole a nutí tak zákazníky o aktualizace každý rok.  

Ceny aktualizací: 

 Automatický upgrade z verze 11/12 – 20% z plné ceny 

 Upgrade z verze 11/12 – 30% z plné ceny 

 Upgrade z verze 10/11 – 50% z plné ceny 

 Upgrade z verze 09/10 – 70% z plné ceny 

 Upgrade z verze 08/09 – 90% z plné ceny 

 

Upgrade se vždy vztahuje pouze na moduly, ke kterým má škola licenci na nižší verzi, 

jinak je třeba dokoupit licenci za plnou cenu. Upgrade pouze vybraných modulů na 

verzi 12/13 je možný jen v případě, že zbylé moduly nejsou v téže instalaci dále 

používány.  
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4.3.3 Zhodnocení informačního systému Systém Agend pro Školy 

Tabulka 4 - Zhodnocení informačního systému SAS (zdroj: vlastní) 

Kriterium Popis jednotlivých kritérií Hodnocení  

1 
Nutnost implementace systému a webové aplikace na vlastní 

server 
4 

2 
Velké množství modulů pokrývající kompletní škálu potřeb škol. 

Chybí prostor pro distribuci dokumentů. 
2 

3 
Funkčnost jednotlivých modulů na vysoké úrovni. Provázanost 

jednotlivých modulů na úrovni dat. Rozsáhlé tiskové sestavy.  
1 

4 

Dvakrát ročně aktualizace prostřednictvím modulu informační 

servis.  Rozsáhlá síť konzultačních středisek. Podpora zajištěna 

dle omezené pracovní doby. 

3 

5 
Možnost využití modulu webové aplikace - nutnost 

implementace vlastního webového serveru. 
3 

6 

Program umožňuje vedení a elektronické předávání dat ze školní 

matriky. Zpracování dat pro ČSSZ. Tisk sestav do souboru či 

tiskárnou 

2 

7 
Relativně vysoká finanční náročnost počáteční implementace a 

velmi vysoké licenční náklady. 
5 

8 

Přístupová práva k modulům a funkcím pro každého uživatele. 

Bezpečnost dat se odvíjí od úrovně bezpečnosti školy a serveru. 

Nutnost vlastního zálohování. 

4 

9 
Pravidelné pracovní semináře. Spolupráce se čtečkou čárových 

kódů. Více než 15-letá tradice 
2 

  

Náklady na zavedení systému Systém Agend pro Školy 

Užívání systému SAS se řídí licenční politikou, podle skutečného počtu uživatelů, viz 

následující tabulka (z licence M1 lze SAS instalovat pouze na jeden počítač a nepracuje 

v síti; z licence M5 lze provést instalaci do sítě pro 5 uživatelů nebo na 5 počítačů; z 

licence M10 lze provést instalaci do sítě pro 10 uživatelů nebo na 10 počítačů atd.). 
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Tabulka 5 - Náklady na zavedení systému SAS (zdroj: MP-Soft a.s., www.mp-soft.cz) 

Verze systému 

Cena licence v KČ 

M1 M5 M10 M15 

SAS - nová licence střední školy 21417 28919 37631 46343 

Roční předplatné podpory SŠ standard 10067 13600 17690 21792 

Roční předplatné podpory SŠ standard plus 11199 15119 19693 24267 

Roční předplatné podpory SŠ asistent 47287 52587 58721 64874 

 

Uvedené ceny jsou včetně DPH, obsahují náklady na materiál, výrobu instalační sady 

systému, uživatelské příručky a semináře, poštovné a balné. Prodejní cena nové licence 

zahrnuje všechny aktualizace a dokumentaci v kalendářním roce. Dřívější uživatelé 

hradí aktualizace formou předplatného na kalendářní rok (pro uživatele verzí starších 

než 2 roky je cena předplatného vyšší o 50%). Technická podpora STANDARD je 

zahrnuta v ceně nové licence nebo předplatného. Technickou podporu STANDARD 

PLUS nebo ASISTENT lze přikoupit za příplatek. Technická podpora ASISTENT se 

hradí jednorázově nebo měsíčně (mimo červenec a srpen) ve výši 10%. Verze pro 

málotřídní základní školy (MZŠ) je funkčně stejná jako standardní verze pro základní 

školy a omezená pouze na 100 žáků ve škole. Větší počet než 100 žáků nelze zadat. 

Cena rozšíření licence je dána rozdílem aktuálních cen požadované a vlastněné licence. 
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4.3.4 Zhodnocení informačního systému Škola OnLine 

Tabulka 6 - Zhodnocení informačního systému OnLine (zdroj: vlastní) 

Kritérium Popis jednotlivých kritérií Hodnocení  

1 Žádná implementace. Přístup z webového prohlížeče. 2 

2 Kompletní příslušenství školního informačního systému.  1 

3 

Moduly jsou provázány a úprava jednotlivých částí ovlivňuje další 

aplikace. Okamžitá dostupnost údajů o žákovi pro rodiče. Vazba 

na jedny z nejlépe hodnocených rozvrhových programu aSc. 

1 

4 

Automatické aktualizace - není nutno se starat o aktuální verzi 

systému. Možnost zasílat aktuality přes SMS.  Kontinuální 

podpora funkčnosti systému. Technická podpora ve standardní 

pracovní dobu. 

2 

5 
Veškerá komunikace probíhá online. Závislost na internetovém 

prostředí. Přístup z mobilních telefonů. Omezený prostor dat. 
2 

6 
Výkaznictví zpracovává údaje do výkazů pro MŠMT. Slabší 

možnosti exportu a importu. 
3 

7 Relativně vyšší náklady na roční licence. 3 

8 

Automatické zálohování a archivace. Zabezpečení přístupu dle 

úrovní uživatelských práv. Svěření citlivých údajů do rukou 

poskytovatele - možnost zneužití dat. 

2 

9 

Propojení se stravovacím systémem. Uživatelsky přívětivé 

prostředí systému. OLAT platforma. Systém Škola OnLine splňuje 

standardy ISVS podle zákona č. 365/2000. 

1 

 

Náklady na zavedení systému Škola OnLine  

Níže uvedené ceny jsou včetně DPH 21%, stanovují se na základě počtu žáků a 

vybraných funkcionalit. Jedná se o roční paušální cenu, která zahrnuje licenci pro 

užívání systému, automatické aktualizace, komplexní péči o data (pravidelné zálohování 

a zabezpečené přístupy do aplikací). Ceník výukové platformy OLAT je zpracováván 

individuálně dle velikosti školy, množství přenesených dat za dané období, SLA apod. 

Ceny začínají od 2000Kč za základní modul. 
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Tabulka 7 - Náklady na zavedení systému Škola OnLine  (zdroj: Škola OnLine, 

www.skolaonline.cz) 

Funkcionalita systému  
Cena dle počtu žáků v KČ 

100 200 300 

1 Jádro systému 2,300 3,784 6,010 

2 Školní matrika, evidence osob 800 1,316 2,090 

3 Rozvrh a suplování 600 987 1,568 

4 Třídní kniha a evidence docházky 600 987 1,568 

5 Evidence průběžného hodnocení 400 658 1,045 

6 Uzávěrky známek a tisk vysvědčení 400 658 1,045 

7 Učební plány 200 329 523 

8 Přijímací řízení 300 494 784 

9 Maturity a závěrečné zkoušky 300 494 784 

10 Návrhář tiskových sestav a dokumenty 400 658 1,045 

11 Výkaznictví pro MŠMT a ÚIV 300 494 784 

12 Školní akce, týdenní plán práce 200 329 523 

13 Výukové zdroje 400 658 1,045 

14 Export dat ze školní matriky pro ÚIV 300 494 784 

15 Knihovna 200 329 523 

16 Evidence plateb 100 165 261 

17 Inventář 100 165 261 

18 Sklad 100 165 261 

19 Evidence úrazů 200 329 523 

20 Export dat pro VZP 100 165 261 

21 Veřejné stránky školy 100 165 261 

22 Komunikace (email, SMS, interní zprávy) 200 329 523 

22 Školní družina a školní klub 200 329 523 

23 Uživatelská podpora Standard Zdarma zdarma Zdarma 

24 Propojení se službami Windows Live@edu Zdarma zdarma Zdarma 

  Cena vybraných funkcionalit 8,600 14,148 22,471 

  Cena při zakoupení kompletu 6,900 9,200 14,800 

  Ušetříte 1,700 4,948 7,671 

  Uživatelská podpora Komfort 1,700 2,400 3,800 

  Zasílání SMS rodičům 1,70/ks 1,70/ks 1,70/ks 
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4.3.5 Zhodnocení informačního systému iŠkola 

Tabulka 8 - Zhodnocení informačního systému iŠkola (zdroj: vlastní) 

Kritérium Popis jednotlivých kritérií Hodnocení  

1 Žádná implementace. Přístup z webového prohlížeče. 2 

2 Rozsáhlé portfolio nabízených modulů. 2 

3 

Slabší tiskové sestavy. Nemožnost generování rozvrhu. Testovací 

aplikace pro širokou škálu testování žáků. Využití centrální 

databáze dokumentů 

3 

4 

Automatické aktualizace - není nutno se starat o aktuální verzi 

systému. Kontinuální podpora funkčnosti systému. Technická 

podpora ve standardní pracovní dobu. 

2 

5 
Veškerá komunikace probíhá online. Závislost na internetovém 

prostředí. Přístup z mobilních telefonů.  
2 

6 Podpora komunikace s ÚIV. Slabší možnosti exportu a importu. 3 

7 Nízké licenční náklady. 2 

8 

Automatické zálohování a archivace. Zabezpečení přístupu dle 

úrovní uživatelských práv. Svěření citlivých údajů do rukou 

poskytovatele - možnost zneužití dat. Snaha o maximální 

zabezpečení a dostupnost dat. 

1 

9 

Uživatelsky přívětivé prostředí systému. Úprava uživatelského 

rozhraní. Možnost zavedení emailových adres s neomezenou 

kapacitou. 

3 

  

Náklady na zavedení systému iŠkola 

Ceny jsou stanoveny na rok používání a jsou odvozeny od počtu žáků používajících 

systém, a to následovně: 

 

Tabulka 9 - Náklady na zavedení systému iŠkola (zdroj: iŠkola, www.iskola.cz) 

Typ licence Cena za kalendářní rok 

Od 1 do 50 žáků 900 Kč / rok 

Od 51 do 100 žáků 2 400 Kč / rok 

Od 101 do 200 žáků 3 800 Kč / rok 

Od 201 do 300 žáků 4 800 Kč / rok 
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Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH, tj. jsou konečné. Při zakoupení licence na dva 

roky je měsíc používání zdarma. 

 

4.3.6 Zhodnocení informačního systému Gaudeamus 

Tabulka 10 - Zhodnocení informačního systému Gaudeamus (zdroj: vlastní tvorba) 

Kritérium Popis jednotlivých kritérií Hodnocení  

1 
Krátká on-line instalace systému. Přístup z webového 

prohlížeče. 
2 

2 Škála standardních modulů školy. 3 

3 

Mnoho variant tvorby rozvrhu. Moduly se navzájem doplňují a 

snaží odstranit kolize. Provázanost jednotlivých modulů, 

bezprostřední promítnutí údajů pro rodiče. 

2 

4 On-line technická podpora. 3 

5 
Veškerá komunikace probíhá online. Závislost na internetovém 

prostředí. Nejistá budoucnost systému. 
3 

6 
Generování matriky studentů pro ÚIV. Export dat do xml 

souborů. 
3 

7 Systém je poskytován zdarma, platí se pouze podpora. 1 

8 
Svěření citlivých údajů do rukou poskytovatele - možnost 

zneužití dat. 
2 

9 
Na tvorbě se podíleli svou vlastní zkušeností učitelé základních 

i středních škol. Intuitivní ovládání i pro méně zdatné uživatele. 
3 
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Náklady na zavedení systému Gaudeamus 

Informační systém Gaudeamus je distribuován bezplatně, jediné finanční nároky tohoto 

systému je podpora poskytovaná výrobci. 

 

Tabulka 11 - Náklady na zavedení systému Gaudeamus  (zdroj: IS Gaudeamus, 

www.isgaudeamus.cz) 

Ceník podpory systému Gaudeamus 

do 100 žáků 999 Kč/rok 

do 200 žáků 1999 Kč/rok 

do 300 žáků 2999 Kč/rok 

 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 

4.3.7 Zhodnocení informačního systému Etřídnice 

Tabulka 12 - Zhodnocení informačního systému Etřídnice (zdroj: vlastní) 

Kritérium Popis jednotlivých kritérií Hodnocení  

1 Žádná implementace. Přístup z webového prohlížeče. 2 

2 

Pouze základní moduly školního informačního systému. IS 

neobsahuje moduly pro správu školy, evidenci žáků - matriku 

ani evidenci zaměstnanců. Je určen pro menší školy. 

4 

3 

Systém neumožňuje možnost tisku třídních výkazů ani 

vysvědčení. Neexistuje tvorba rozvrhů ani plánování školních 

akcí. 

3 

4 Omezená podpora - omezený počet pracovníků. 4 

5 
Veškerá komunikace probíhá online. Závislost na internetovém 

prostředí. 
2 

6 Import a export data ze/do souborů MS Excel. 3 

7 Nízké licenční náklady. 2 

8 

Přesně vymezená práva znemožňují neoprávněnou manipulaci. 

Svěření citlivých údajů do rukou poskytovatele - možnost 

zneužití dat. 

2 

9 
Jednoduché pracovní prostředí kombinující "papírovou" 

třídnici a vzhled MS Windows. 
3 
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Náklady zavedení na systém Etřídnice 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH za rok užívání systému dle počtu žáků. 

 

Tabulka 13 - Náklady zavedení systému Etřídnice 

Ceník systému Etřídnice 

do 100 žáků 2490 Kč/rok 

do 200 žáků 4490 Kč/rok 

do 300 žáků 7790 Kč/rok 

 

4.3.8 Souhrnné porovnání nákladů na jednotlivé systémy 

Náklady na zavedení jednotlivých výše popsaných systémů se výrazně liší. 

V následující tabulce porovnávám očekávané investice na nákup licence systémů pro 

200 žáků, dle současného rozsahu ve škole. K porovnání vybírám nákup kompletního 

informačního systému bez rozšířené podpory, obnovu licence na 1 rok, nákup rozšířené 

podpory a extra produktů, vzhledem k objektivitě komparace.  

 

Tabulka 14 - porovnání nákladů vybraných IS (zdroj: vlastní) 

 

Bakaláři SAS 
Škola 

OnLine 
iŠkola Gaudeamus Etřídnice 

Cena zavedení IS 16 770 Kč 37 361 Kč 9 200 Kč 3 800Kč - 4 490 Kč 

Roční licence IS 3 120 Kč 17 690 Kč 9 200 Kč 3 800Kč 1 999 Kč 4 490 Kč 

Nadstandardní 
podpora  - 37 468 Kč 2 400Kč - - - 

OLAT - - od 2 000 Kč - - - 

 

U většiny systémů jsou podmínky provozu podobné, tedy vychází z maximálního počtu 

uživatelů. Výjimku tvoři Systém Agend pro Školy, který poskytuje systém fyzických 

licencí pro skutečný počet uživatelů. Pro porovnání jsem tedy vybral minimální 

únosnou variantu M10 -  instalaci do sítě pro 10 uživatelů nebo na 10 počítačů. 



72 

 

 

Graf 1 - Grafické znázornění nákladů vybraných IS (zdroj: vlastní) 

 

Z uvedeného grafu vyplývá, že ve srovnání nákladů vychází nejlépe systém 

Gaudeamus, následován produkty iŠkola a Etřídnice. Obnovení licence na jeden rok 

vychází velmi výhodně u systému Bakaláři, bohužel zde je třeba počítat s významnou 

počáteční investicí. Škola OnLine nerozlišuje zavedení systému a zakoupení licence. 

Celkově vycházejí náklady u tohoto produktu jako lehce nadprůměrné. Systém Agend 

pro Školy obsadil v hodnocení nákladů nelichotivé poslední místo zejména vzhledem 

k nákladům na zavedení. 
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4.3.9 Výsledky vícekriteriálního rozhodovacího procesu 

V níže uvedené tabulce nalezneme pro připomenutí výsledná hodnocení vybraných 

informačních systémů dle kritérií. 

 

Table 1 - Výsledky zhodnocení IS (zdroj: vlastní) 

Kritérium Bakaláři SAS 
Škola 

OnLine iŠkola Gaudeamus Etřídnice 

Náročnost 
implementace 

4 4 2 2 2 2 

Kvantita modulů 2 2 1 2 3 4 

Kvalita modulů 1 1 1 3 2 3 

Zázemí a 
podpora 

3 2 2 2 3 4 

On-line 
komunikace 

3 3 2 2 3 2 

Export a import 
dat 

2 2 3 3 3 3 

Finanční 
náročnost 

3 5 3 2 1 2 

Zabezpečení 4 4 2 1 2 2 

Speciální prvky 2 2 1 3 3 3 
 

 

Po sjednocení s tabulkou kritérií a váh důležitostí (Tabulka 1) vzniká následující tabulka 

souhrnných výsledků hodnocení, rozhodující o výběru školního informačního systému. 

 

Tabulka 15 - Souhrnné výsledky vícekriteriálního rozhodovacího procesu (zdroj: vlastní) 

Kritérium Bakaláři SAS Škola OnLine iŠkola Gaudeamus Etřídnice 

Náročnost 
implementace 

4 4 2 2 2 2 

Kvantita modulů 4 4 2 4 6 8 

Kvalita modulů 4 4 4 12 8 12 

Zázemí a podpora 9 6 6 6 9 12 

On-line 
komunikace 

9 9 6 6 9 6 

Export a import 
dat 

8 8 12 12 12 12 

Finanční náročnost 15 25 15 10 5 10 

Zabezpečení 16 16 8 4 8 8 

Speciální prvky 6 6 3 9 9 9 

Součet 75 82 58 65 68 79 
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4.3.10 Vyhodnocení procesu 

Z výše uvedené tabulky 15 jasně vyplývá pořadí jednotlivých systémů dle požadavků 

školy a hodnotících kritérií: 

1.  Škola OnLine 

2.  iŠkola 

3. Gaudeamus 

4. Bakaláři 

5. Etřídnice 

6. Systém Agend pro školy 

 

Škola OnLine předčila konkurenční systémy zejména komplexností nabízených modulů 

a jejich propracovaností. Oproti systému na druhém místem – iŠkola – nabízí zejména 

kvalitní generátor rozvrhu aSc, možnost využití výukové platformy OLAT, propojení se 

stravovacím systémem apod. Naopak iŠkola nabízí výrazně levnější licenci, dále např. 

možnost zavedení e-mailových adres pro uživatele a usnadňuje tak komunikaci mezi 

uživateli. Výhodným systémem se zdá být taktéž Gaudeamus, který „získal“ body 

především za nízkou ekonomickou náročnost. V porovnání s produkty Škola OnLine a 

iŠkola nenabízí tolik modulů a funkcí, nicméně pro pokrytí potřeb menší školy se 

systém jeví jako dostačující. Bakaláři nabízí podobný produkt jako iŠkola nicméně 

s rozdílem nutnosti implementace systému na vlastní server, včetně webové aplikace. 

Etřídnice nabízí vzhledem k výši roční licence oproti konkurentům nesrovnatelně málo. 

Systém Agend pro Školy lze zhodnotit jako kvalitní a tradiční produkt nabízející 

spoustu zajímavých funkcí, nicméně také přehnaně vysoké licenční náklady, které 

v součtu srážejí tento systém až na samé dno českého trhu.  
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4.4 Doporučené řešení informačního systému 

V kapitole vícekriteriální rozhodovací proces bylo detailně rozebráno, popsáno a 

ohodnoceno šest různých informačních systémů. Následovalo souhrnné porovnání 

nákladů a vyhodnocení procesu, ze kterého vyšel jasný vítěz – Škola OnLine. 

 

Hlavním doporučení pro zavedení informačního systému se tedy týká produktu Škola 

OnLine jako aplikace PaaS poskytovanou formou outsourcingu. V tomto případě se 

jedná o specifické řešení, které je nutné z legislativního hlediska doprovázet náležitou 

dokumentací. Smlouva by tedy měla zahrnovat informace o zabezpečení osobních 

údajů, z důvodu vedení komunikace s citlivými daty, v souladu se Zákonem č. 

101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění 

pozdějších předpisů. Z hlediska cenové politiky produktu Škola OnLine, lze doporučit 

zakoupení kompletního balíku všech modulů. Výuková platforma OLAT by se rovněž 

dříve či později měla stát součástí informačního systému školy. Došlo by k pokrytí 

všech požadavků vznesených ze strany školy na funkčnost, zabezpečení a efektivitu 

práce se systémem. 

 

Další alternativou je využití služeb produktu Gaudeamus, který vyšel z hodnocení 

velmi slušně. V současné době je však nejistá budoucnost systému vzhledem 

k pozastavení implementací nových instancí a v současnosti neexistují žádné aktuální 

informace o očekáváném vývoji. 

 

Další možností je vzhledem k požadavkům na provoz a funkčnost až systém Bakaláři, 

který již škola v současné době používá. Stejně tak je výhodou zavedení systému na 

funkční server, u nějž není v současné době potřeba upgrade. Došlo by tak pouze 

k rozšíření funkčnosti a instalaci webové aplikace na server, která by výrazně zlepšila 

celkový stav informačního systému a umožnila tak integraci jednotlivých modulů pro 

komunikaci s žáky a jejich rodiči. Doporučením v tomto případě je tedy aktualizace 

stávajících modulů na nejnovější verzi poskytovanou a zakoupení webové aplikace a 

její implementace na server, včetně všech bezpečnostních a provozních náležitostí. 

Prvotní investice do obnovy systému bude jednorázově finančně náročnější vzhledem k 
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nákupu licencí za jednotlivé moduly, ale následné každoroční výdaje se budou pohybovat 

pouze v řádech několika tisíc. Náklady na implementaci jsou při současném stavu 

zanedbatelné. Je třeba podotknout, že toto řešení není optimální z hlediska komplexního 

vylepšení stavu IS dle výše uvedených požadavků a především z hlediska bezpečnosti dat, 

ale pouze jako řešení dostačující pro chod školy po dobu několika následujících let. 

 

4.5 Definice základních procesů při využití informačního systému 

Pro zlepšení stávajícího stavu informačního systému je nutné popsat jejich jednotlivé 

procesy, tak jak vyplývá z analýz ZEFIS a HOS. Uživatelé by měli mít jasné dané 

definované postupy, přidělené zodpovědné osoby, nadřízené, cíle apod. Jako příklad 

můžou sloužit následující popisy procesů. 

 

Evidence absence a výsledků žáka 

Slovní popis procesu: 

 Zápis absence/přítomnosti žáků v hodině dle rozvrhu 

 Kontrola přípravy žáků z minulé hodiny – zápis o splnění 

 Zavedení testu do systému (nepovinné) 

 Vyhodnocení – zápis výsledku z ústního zkoušení, písemného testu, resp. 

kontrola výsledků testu generovaného systémem (nepovinné) 

 Zapsání přípravy a studia na další hodinu  

 Evidence probrané látky a průběhu hodiny 

 

Přijímací řízení 

Slovní popis procesu: 

 Evidence přihlášky žáka dle oboru 

 Pozvánka k přijímacímu řízení 

 Průběh přijímacího řízení 

 Vyhodnocení přijímacího řízení 

 Upozornění o výsledku 

 Odvolací proces 

 Evidence přijatých žáků 
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4.5.1 RACI matice 

Tabulka 16- RACI matice evidence absence a výsledků žáka (zdroj: vlastní) 

  Zodpovědná osoba 

Proces Učitel Ředitel Žák 

Zápis absence R A 
 

Kontrola přípravy R 
 

I 

Test C 
 

R 

Vyhodnocení testu R 
 

I 

Evidence hodiny R A 
 

 

Tabulka 17 - RACI matice přijímací řízení (zdroj: vlastní) 

  Zodpovědná osoba 

Proces Studijní oddělení Učitel Řídící pracovník Žák 

Evidence přihlášky R 
 

A I 

Pozvánka R 
  

I 

Přijímací řízení R C A R 

Vyhodnocení A R 
 

I 

Upozornění o výsledku R 
 

A I 

Odvolací proces C 
 

R I 

Evidence přijatých 
žáků 

R I I 
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4.5.2 EPC diagramy 

Evidence absence a výsledků žáka 

 

Graf 2 - Evidence absence a výsledků žáka (zdroj: vlastní) 
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Přijímací řízení 

Graf 3 - Přijímací řízení (zdroj: vlastní) 
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4.6 Návrh implementace systému 

Po definitivním rozhodnutí o úpravě informačního systému je nutné definovat 

zodpovědné osoby, vyčlenit prostředky k provedení změny, vhodně vybrat strategii 

změny a zpracovat směrnici pro práci se systémem. K těmto potřebám jsem se pokusil 

sestavit část doporučení: 

 

Agent změny – osoba odpovědná za průběh a úspěšné dokončení změny, nejčastěji se 

jedná o osobu odpovědnou za chod již existujícího IS a případně IT ve společnosti. 

 

Prostředky nutné k provedení změny – jsou definovány v následující kapitole. 

 

Strategie změny – vzhledem k malému školnímu institutu připadá v úvahu pouze 

nárazová nebo souběžná strategie. Je nutno pracovníky školy odborně vyškolit a 

definovat vykonávané procesy. Proto doporučuji variantu souběžné strategie, která je 

sice náročnější, ale vzhledem k potřebám školy efektivnější. 

 

Směrnice – vzhledem k uchovávání osobních údajů je nutné jasně definovat směrnice 

pro zajištění bezpečnosti systému, zajistit informovanost uživatelů o těchto 

skutečnostech a přijmou opatření zajišťující dodržování těchto pravidel. 

 

4.7 Ekonomické zhodnocení a zhodnocení přínosů návrhu řešení 

Tabulka 18 – Náklady jednotlivých variant řešení (zdroj: vlastní) 

Produkt/Cena První rok Následující rok První dva roky První tři roky 

Škola OnLine 
(komplet) 1 

9 200 Kč 9 200 Kč 18 400 Kč 27 600 Kč 

Bakaláři 
(kompletní 
upgrade) 

16 890 Kč 3 240 Kč 20 130 Kč 23 370 Kč 

 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%. 

                                                

1 Neobsahuje kalkulaci výukové platformy OLAT - tato část systému se připravuje individuálně přesně 

podle požadavků školy a nelze ji tedy zahrnout do kalkulace. 
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Návrhy řešení jsou reakcí na provedené analýzy a jejich výstupy, zahrnují požadavky 

samotné školy na funkčnost a efektivitu práce s informačním systémem, všeobecná a 

odborná doporučení, jak by měl systém vypadat a pracovat. Návrhy jsou distribuovány 

se záměrem eliminovat nedostatky systému. Na druhou stranu však také respektují 

současný stav, stávající zázemí školy a zavedené principy.  

 

Přínosy lze všeobecně rozdělit na dvě skupiny. První z nich jsou partikulární přínosy, 

tedy ty, které lze konkrétním ukazatelem a jednotkou měřit, ač tato měření mohou být 

nepřesné vzhledem k prolínání jednotlivých ukazatelů. Zpravidla se jedná o náklady na 

určitou činnost. Druhým typem jsou přínosy obecné – statisticky neměřitelné, avšak 

významem stejně hodnotné jako měřitelné. 

 

Měřitelné přínosy 

 Náklady na materiál (tisk, papír, apod.) 

 Úspora času 

o Při práci učitelů se systémem 

o Při užívání systému žáky a rodiči (aktuální informace snižují potřebu na 

konzultace) 

 

Neměřitelné přínosy 

 Zefektivnění jednotlivých procesů 

 Zkvalitnění výukových metod 

 Zatraktivnění výuky 

 Lepší komunikace uvnitř i vně školy 

 Sjednocení a zkvalitnění evidence 

 Snadnější komunikace s úřady 

 Snížení odpovědnosti za bezpečnost dat a jejich zálohu 

 Zvýšení bezpečnosti IS 

 Zvýšení spokojenosti uživatelů IS 
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ZÁVĚR 

Námětem této práce bylo posouzení informačního systému střední školy, analýza 

daného subjektu a návrh řešení s ohledem na požadavky školy, legislativní náležitosti a 

aktuální vývoj školních informačních systémů. 

 

V práci byly popsány a následně použity rozličné techniky analýz, jejichž úkolem bylo 

posoudit současný stav informačního systému a poskytnout ucelený pohled na ICT ve 

škole. Kritické nedostatky byly nalezeny zejména v oblasti peopleware, kde chybějí 

definice a směrnice pro využívání hardware, software a informačního systému 

zaměstnanci, či kontrola těchto předpisů. Vzhledem k tomu, že škola využívá osobní 

údaje o žácích, je tato část bezpečnosti systému klíčová. Další nedostatky ICT byly 

odhaleny pomocí analýzy efektivnosti informačního systému. Tyto analýzy posloužily 

jako základ pro výběr nového systému vzhledem k požadovanému zvýšení bezpečnosti 

a informovanosti uživatelů o této problematice. 

  

Zhodnocení školních informačních systému na českém trhu bylo základem pro výběr 

vhodného řešení s ohledem na bezpečnost, kvalitu zpracování jednotlivých modulů a 

finanční stránku celé problematiky. Dané řešení usnadňuje a zefektivňuje práci se 

systémem, nabízí kvalitnější výukové metody, zlepšuje bezpečnost dat a všeobecně 

zvyšuje uživatelskou přívětivosti. 

 

Závěrem je tedy návrh inovace informačního systému, případně jako alternativa 

k primárním řešení aktualizace současného řešení dle vytyčených požadavků na 

funkčnost, bezpečnost a efektivitu práce se systémem. 
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