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Soutěžní kategorie

Jednotná kritéria problematizují další kategorie:
● základní umělecké školy,

● mateřské školy
● školská zařízení…



Hodnocení probíhalo 
kompletně elektronicky 
prostřednictvím online 
aplikace vytvořené na míru 
sponzorem soutěže 
společností Unicorn.

Hodnocení webů

https://plus4u.net/ 



První kolo
● 5.-15. října 2015
● 76 dobrovolných hodnotitelů
● každý web hodnotili 2-3 hodnotitelé, Ø 2,55

tj. 347 hodnocení × 40 min = 9 dní, 15 hod.  

Dvě kola soutěže



https://plus4u.net/


Celkem 55 hodnotících kritérií různých vah.

Čtyři oblasti kritérií:
● otevřenost školy vůči veřejnosti
● uživatelská přívětivost
● bezpečnost webu
● grafické zpracování

Kritéria publikována v září 2015 v Řízení školy – 
http://magistr.rizeniskoly.cz/cz/casopis/rizeni-skoly/jak-ma-vypadat-nejlepsi-scool-web-2015.m-2175.html  

Kritéria soutěže



Kritéria mnohé školy formovala, některé nestihly web naplnit…



Co se nehodnotilo
● školní intranet

● e-learning – LMS (Moodle)

● školní informační systém
● cloudové technologie
● … 

● sociální sítě

O čem soutěž nebyla





Kontaktní údaje
● plný oficiální název školy
● kontaktní údaje školy
● mapa, souřadnice GPS, dopravní spojení, fotografie budov
● informace k platebnímu styku
● jména a kontakt na vedení školy, rozdělení agendy
● jména a kontakty na učitele
● funkční zařazení u osob – třídnictví…
● kontakt na osoby, na které se při problémech může obrátit
● kontaktní místo pro poskytování informací
● adresa elektronické podatelny dle zákona 106
● školská rada

http://magistr.rizeniskoly.cz/cz/casopis/rizeni-skoly/jak-ma-vypadat-nejlepsi-scool-web-2015.m-2175.html


Obecné informace o škole a o studiu
● zřizovatel školy
● profil školy a charakteristika školy,

seznam oborů a spec.
● nabídka školních služeb a volnočas. aktivit
● historie školy
● výroční zpráva školy
● harmonogram školního roku
● zápisy/přijímací zkoušky
● informace pro uchazeče
● rozvrh vyučovacích hodin tříd, suplování

http://www.zssazava.cz/home 



Možnosti komunikace se školou
● různorodé kanály pro komunikaci – fóra, ankety…
● možnost přihlásit se k odběru informací – zpravodaj, RSS…
● školní formuláře či další dokumenty
● cizojazyčná verze
● odkazy na stránky 

rodičovské organizace

http://www.zsbustehrad.cz/zs/dokumenty-skoly/ 



Pedagogické informace 
o způsobech vzdělávání

● vize a strategie školy
● školní vzdělávací 

program
● metody práce včetně 

ukázek výstupů
● autoevaluace školy, 

výsledky vl. hodnocení, 
inspekční zprávy

● ukázky prací žáků
● školní časopis

http://www.parentes.cz/zakladni-skola-parentes-praha/pro-rodice/vyukove-metody.html 



Orientace na webu a ovládací prvky
● přehledná a konzistentní hlavní navigace 
● ergonomie ovládání a interaktivní prvky 
● mapa webu
● vhodné popisky u použitých fotografií
● redakční systém
● přizpůsobení webu pro mobilní zařízení
● vlastní doména druhého řádu
● průchod webem a 

funkčnost odkazů
● vyhledávání



Typy redakčních systémů 30 finalistů

Komerční redakční systémy používají nejvíce školy kategorie A (80 %), 
vlastní redakční systém si vytvářejí školy kategorie C (30 %).

Nejrozšířenější 
proprietární 
(komerční) 
redakční systémy:

● Webnode
● IPO
● Google Sites

Open-source 
systémy:

● Drupal
● WordPress
● Joomla



Texty a netextová sdělení
● aktuálnost poskytovaných informací, 

frekvence přispívání
● pestrost využívání multimed. obsahu
● autentické fotografie ze školy
● texty
● používání otevřených formátů

Síla webu
● analýza zdroj. kódu HTML stránky

nejlepší školy: 100 ze 100 (nejméně 46)

● PageRank (Google) nejlepší školy: 5 z 10

● S-rank (Seznam) nejlepší školy: 60 ze 100

https://webovy-servis.cz/ 

http://www.zssazava.cz/home


Kyberbezpečnost
● jména žáků na fotografiích
● portrétové fotografie žáků
● propojení jména žáka s jeho rozvrhem
● osobní údaje žáků

Inovace v oblasti 
bezpečnosti webů

● podpora IPv6
plná podpora chybí

● podpora DNSSEC
32% škol má DNSSEC

http://www.zsbustehrad.cz/zs/dokumenty-skoly/


Webdesign
● grafické zpracování

„… výborně doplňuje obsah webu a je konzistentní v rámci 
celého webu“

http://skolatvaroznalhota.cz/ 

http://www.parentes.cz/zakladni-skola-parentes-praha/pro-rodice/vyukove-metody.html


● Zajímavá a inspirativní zkušenost. 
● Zajímavý projekt.
● Jinak soutěž je supr.
● Držím Vám a nám palce.
● Máme radost ze samotné existence této soutěže.
● sCOOLweb = skvělý nápad, chtělo více rozšířit mezi školy. 
● Soutěž považuji za nesmírně přínosnou pro školy, nejde ani 

tak o to, kdo vyhraje, ale konečně je tu nějaký ukazatel toho, 
jak by měl web vypadat.

● Jde o skvělý počin…
● Upřímný dík za smysluplné a motivační formulování kritérií 

a organizaci této soutěže!
● Děkujeme za dobré rady a těšíme se na listopadové setkání.

Napsali o soutěži (účastníci a hodnotitelé)
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…to byla
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