
Otevřenost školy vůči veřejnosti

Uživatelská přívětivost 
použitelnost, přehlednost, přístupnost a srozumitelnost

Kontaktní údaje

Obecné informace o škole a o studiu

Možnosti komunikace se školou

Možnosti komunikace se školou

Pedagogické informace o způsobech vzdělávání

1. Plný oficiální název školy
Plný oficiální název školy je bez použití zkratek uveden na titulní stránce 
nebo na viditelně odkázané stránce z titulky.

2. Kontaktní údaje školy
V  rubrice kontaktního spojení nebo na titulce jsou uvedeny kompletní 
poštovní adresa jednoznačně identifikující školu IČ - identifikační číslo 
právnické osoby identifikátor datové schránky (ID DS) resortní identifikátor 
školy (RED_IZO) dle Rejstříku škol a školských zařízení.

3. Mapa, souřadnice GPS, dopravní spojení, fotografie budov
Plný oficiální název školy je bez použití zkratek uveden na titulní stránce 
nebo na viditelně odkázané stránce z titulky.

4. Informace k platebnímu styku
Web obsahuje číslo bankovního účtu pro platební styk se školou informace 
k platbám, tedy variabilní čísla, částky, termíny atp.

12. Nabídka školních služeb a volnočasových aktivit
Web obsahuje přehled nabízených školních služeb a volnočasových aktivit 
jako je školní družina, volitelné předměty, kroužky atp. včetně informací na 
koho je možné se obrátit a jak provést úhradu.

13. Historie školy
Web obsahuje informace o historii školy od jejího založení až do 
současnosti.

14. Výroční zpráva školy
Web obsahuje výroční zprávy o činnosti školy za poslední roky v plném 
znění.

15. Harmonogram školního roku
Web obsahuje důležité termíny organizace aktuálního školního roku (dny 
ředitelského volna, prázdnin atp.) plán školních akcí (třídní schůzky, den 
otevřených dveří, akademie, výlety tříd atp.)

25. Vize a strategie školy
Web obsahuje srozumitelně formulovanou vizi, která udává, kam chce škola 
směřovat strategie a postupy, jak chce škola danou vizi konkrétně 
naplňovat.

26. Školní vzdělávací program
Web obsahuje školní vzdělávací program včetně komentářů pro laickou 
veřejnost, dokument je vhodně strukturován, aby bylo z webu možné 
přistupovat k jeho jednotlivým částem.

27. Metody práce včetně ukázek konkrétních výstupů
Web obsahuje informace o používaných metodách a způsobech 
pedagogické práce se žáky včetně ukázek konkrétních výstupů, tento text 
může být uveden jako samostatný nebo v charakteristice školy či jinde.

28. Autoevaluace školy, výsledky vlastního hodnocení, 
      inspekční zprávy

Web obsahuje autoevaluaci školy (i její výstupy včetně analýzy a přijatých 
závěrů), informace o  vlastním hodnocení školy inspekční zprávy 
z posledních let nebo odkazy na tyto zprávy na webu České školní inspekce.

29. Ukázky prací žáků
Web obsahuje ukázky prací žáků, které ve škole vznikly, může se jednat 
o různé formáty od naskenovaných obrázků, fotografií, textových projevů, 
videí, zvukových záznamů nebo různorodých výstupů umístěných či 
vytvořených prostřednictvím různých online služeb.

30. Školní časopis
Web obsahuje plné verze školního nebo třídních časopisů z aktuálního 
školního roku  nebo odkazy na stránky, které jsou těmto aktivitám 
věnovány.

31. Přehledná a konzistentní hlavní navigace 
Web obsahuje adekvátní množství nabízených sekcí/rubrik v první úrovni 
navigace/menu (ideálně cca 5-7) počet úrovní navigace ideálně do 3 logické 
uspořádání a návaznost podstránek přítomnost drobečkové navigace 
(příklad: Základní škola > Kontakty > Vedení školy), která návštěvníkovi 
ukazuje, kde se v hierarchii webu právě nachází.

32. Ergonomie ovládání a interaktivní prvky 
Interaktivní prvky na webu jsou jednoznačně identifikovatelné a jejich 
použití je návodné, reagují na uživatelovu akci (např. najetí kurzoru na 
danou oblast).

33. Mapa webu
Mapa stránek je přítomna, je aktuální a využívá odkazy na uvedené části 
webu.

34. Vhodné popisky u použitých fotografií a videí
U každé fotografie či videa je uveden popisek vystihuje obsah.

16. Dny otevřených dveří, zápisy/přijímací zkoušky 
Web obsahuje aktuální informace pro uchazeče o studium, součástí jsou 
termíny dnů otevřených dveří termíny a kritéria zápisů/přijímacích zkoušek 
postup podání přihlášky.

17. Rozvrh vyučovacích hodin tříd, suplování
Web obsahuje aktuální rozvrh výuky všech tříd včetně výjimečných změn 
(suplování).

18. Školní informační systém
Web umožňuje přístup do školního informačního systému, ve kterém  
mohou rodiče sledovat hodnocení, docházku, komunikovat se školou atp.

19. Systém pro podporu výuky
Web umožňuje přístup do systému, který žákům zprostředkovává materiály 
z výuky, žáci zde mohou odevzdávat úkoly, spolupracovat atp.

20. Různorodé kanály pro komunikaci 
Web nabízí nástroj, pomocí kterého mohou návštěvníci vyjádřit svůj názor 
a seznámit se s názory ostatních diskutujících, např. prostřednictvím 
diskuzního fóra, vložené či navázané diskuze na sociálních sítích, ankety 
s komentáři atp.

21. Možnost přihlásit se k odběru informací
Web nabízí návštěvníkům možnost přihlásit se k odběru novinek či 
informací, například formou RSS kanálu, newsletteru, emailové konference, 
veřejně sdílené stránky sociální sítě atp., existuje způsob, jak odběr ukončit.

22. Školní formuláře či další dokumenty
Web obsahuje formuláře, které je možné vyplnit přímo online na stránkách 
školy nebo si je stáhnout a vyplnit v elektronické formě.

23. Cizojazyčná verze
Na titulní stránce webu je umístěn odkaz na cizojazyčnou verzi stránek, 
resp. na informace o škole v angličtině či jiném rozšířeném cizím jazyce, 
rozsah poskytovaných informací je značný.

24. Odkazy na stránky rodičovské organizace
Web obsahuje odkaz na stránky organizace založené při škole rodiči (např. 
SRPŠ) nebo mají zástupci tohoto spolku možnost publikovat informace 
přímo v samostatné rubrice školního webu

5. Jména a kontakt na vedení školy, rozdělení agendy
Web obsahuje jméno ředitele/ky školy kontakt na ředitele/ku jména členů 
vedení kontakty na členy vedení adresa elektronické podatelny z webu je 
zřejmé, s jakou agendou se na kterého člena vedení obracet.

6. Jména a kontakty na učitele
Web obsahuje seznam členů učitelského sboru a u každého je uvedena 
emailová adresa v doméně školy, případně je z důvodu ochrany proti 
spamovacím robotům odvoditelná z uveřejněného formátu, např. 
jmeno.prijmeni@skola.cz, telefonní spojení, resp. linka informace, kdy je 
možné učitele kontaktovat.

7. Funkční zařazení u osob
Web umožňuje u každého zaměstnance dohledat bližší informace o jeho 
pracovním zaměření, zejména informace o třídnictví a vyučovaných 
předmětech.

9. Školská rada
Web obsahuje složení školské rady kontakty na členy zápisy z jednání.

8. Kontakt na osoby, na které se v případě problémů 
     dítěte může rodič obrátit

Web obsahuje číslo bankovního účtu pro platební styk se školou informace 
k platbám, tedy variabilní čísla, částky, termíny atp.

11. Profil školy a charakteristika školy, seznam studijních  
      oborů a specializací

Web obsahuje charakteristiku školy seznam studijních oborů a specializací 
jako je rozšířená výuka atp. aktuální počet žáků.

10. Zřizovatel školy
Web obsahuje údaje o zřizovateli školy, na jeho stránky vede odkaz.



Pravidla slušného chování
školního webu

Vytvoøeno na základì kritérií 
soutìže o nejlepší školní web.
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Grafické zpracování
grafika, design, estetický dojem
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Texty a netextová sdělení

Síla webu

Kyberbezpečnost

Inovace v oblasti bezpečnosti webů

47. Jména žáků na fotografiích
Web neumožňuje propojit jména žáků s jejich fotografií.

48. Portrétové fotografie žáků
Web neobsahuje portrétové fotografie žáků školy.

49. Propojení jména žáka s jeho rozvrhem
Web neumožňuje propojit jméno žáka s rozvrhem třídy, kterou navštěvuje

50. Osobní údaje žáků
Web neobsahuje osobní údaje žáků (telefon, e-mail, adresa dítěte, rodné 
číslo atp.)

51. Podpora IPv6
Podpora IPv6 je implementována na webovém serveru na DNS serveru
na poštovním serveru. 

Webdesign

53. Grafické zpracování
Grafické zpracování výborně doplňuje obsah webu a je konzistentní v rámci 
celého webu.

52. Podpora DNSSEC
Doména je zabezpečena pomocí technologie DNSSEC.

35. Redakční systém
Web používá redakční systém a plně využívá jeho možnosti (vstupy více 
uživatelů, u každého článku uveden autor, automaticky generované prvky 
jako kalendář, aktuality atp.)

36. Responzivní web, přizpůsobení pro mobilní zařízení
Mobilní či responzivní verze webu umožňuje přístup z různých zařízení 
(tablet, mobilní telefon atp.) a bezproblémové procházení obsahu webu 
(dostupnost a přehlednost menu, čitelnost textu, velikost tlačítek atp.)

37. Vlastní doména druhého řádu
Školní doména druhého řádu v české národní doméně (.cz) je vhodně 
zvolena, návštěvníci si doménu se školou intuitivně spojí a snadno 
zapamatují.

38. Průchod webem a funkčnost odkazů
Jednotlivé stránky jsou vhodně provázány odkazy, web neobsahuje 
prázdné stránky, stránky ve výstavbě či nefunkční odkazy v rámci webu 
i mimo něj. 

39. Vyhledávání
Web obsahuje na každé stránce fulltextové vyhledávání, které zajistí 
vyhledání zadaných výrazů ve všech textech na webu.

41. Pestrost využívání multimediálního obsahu
Web obsahuje fotografie a videa, případně i další typy multimediálního 
obsahu.

42. Autentické fotografie ze školy
Web obsahuje autentické fotografie ze školy, nikoli ilustrativní 
(např. z fotobanky)

43. Texty
Web obsahuje texty, které jsou spíše krátké, vhodné pro čtení z displeje 
dodržují gramatická a stylistická pravidla jsou adekvátní pro cílovou skupinu
vyhýbají se zkratkám, uvádějí plné názvy, nepoužívají cizí slova či žargon, 
případně vše vysvětlují

44. Používání otevřených formátů
Dokumenty ke stažení jsou nabízeny v otevřených formátech pro jejichž 
zobrazení nemusí návštěvník používat placený software (např. RTF, PDF, 
ODT, EPUB, HTM příp. DOCX).

40. Aktuálnost poskytovaných informací, frekvence přispívání
Web obsahuje aktuální a platné informace, zastaralé informace jsou 
viditelně označeny (např. v rubrice archiv), příspěvky jsou ve školním roce 
přidávány několikrát týdně.

46. S-rank (Seznam)
Popularita stránky zjišťovaná pomocí S-rank (Seznam) (0-10).

45. Analýza zdrojového kódu HTML stránky
Zdrojový kód webové stránky je validní, řídí se platnými pravidly World Wide 
Web Konsorcia (W3C).

www.scoolweb.cz


