Vyšší odborná škola ekonomických studií,
Střední průmyslová škola potravinářských technologií
a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární
Praha 2, Podskalská 10

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA NOVÝ WEBDESIGN WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY
1 Základní požadavky





Jedná se o redesign webové prezentace školy, která má za úkol poskytovat informace v členění
podle cílových skupin uživatelů.
Součástí Webu nejsou žádné nabídky služeb ani reklamní sdělení.
Název Webu je PODSKALSKÁ, žádný claim nepoužíváme.
Cílovými skupinami uživatelů Webu jsou
 žáci posledních dvou ročníků základních škol a rodiče těchto žáků, kterým nabízí zejména
informace
 o studijních oborech střední školy,
 o možnostech studia ve střední škole,
 o způsobu a průběhu výuky ve střední škole,
 o vybavení pro podporu výuky,
 o vybavení pro žáky a studenty,
 o podmínkách a průběhu přijímacího řízení v naší střední škole
 aj.
 studenti posledních ročníků středních škol, kterým nabízí zejména informace
 o studijních oborech vyšší odborné školy,
 o možnostech studia ve vyšší odborné škole,
 o způsobu a průběhu výuky ve vyšší odborné škole,
 o vybavení pro podporu výuky,
 o vybavení pro žáky a studenty,
 o podmínkách a průběhu přijímacího řízení v naší vyšší odborné škole
 aj.
 základní školy, kterým nabízí zejména informace
 o exkurzích
 o projektových dnech
 aj.
 naši žáci střední školy, kterým nabízí zejména informace
 o organizaci a průběhu školního roku ve střední škole,
 o studijních záležitostech ve střední škole (rozvrhy, suplování aj.),
 o možnostech stravování ve školní jídelně,
 o podmínkách úspěšného zakončení studia (maturitní zkoušky)
 aj.
 rodiče našich žáků střední školy, kterým nabízí zejména informace
 o studijních výsledcích jejich syna/dcery,
 o třídních schůzkách,
 o konzultačních hodinách vyučujících střední školy
 aj.
 naši studenti vyšší odborné školy, kterým nabízí zejména informace
 o organizaci a průběhu školního roku ve střední škole,
 o studijních záležitostech ve střední škole (rozvrhy, suplování aj.),
 o možnostech stravování ve školní jídelně,

 o podmínkách úspěšného zakončení studia (maturitní zkoušky)
 aj.
 všichni uživatelé — mimo informací zaměřených na konkrétní cílové skupiny nabízí
Web obecné informace
 povinné informace (dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.),
 historie školy,
 ze života školy
 kontakty na zaměstnance,
 výběrová řízení (formou veřejné soutěže),
 nabídky zaměstnání od partnerů školy
 aj.

2 Technické požadavky
Web bude nadále provozován na současném webhostingu u společnosti Ignum, operační systém Windows,
webový framework ASP.NET, databáze MS Access. Správa a úpravy Webu probíhají na lokální instalaci
IIS ve škole a po otestování změn se změněné soubory distribuují na „ostrý“ Web FTP přenosem.

3 Podporovaná zařízení
Web musí plně podporovat nejméně:






klasický počítač s ovládáním myší,
počítač nebo tablet s dotykovým ovládáním,
prohlížeče MS IE 7 nebo novější, MS Edge, Google Chrome, Safari, Firefox, Opera,
chytrý telefon s dotykovým ovládáním a s menším displejem,
vertikální i horizontální orientaci displeje.

Pokud se na Web dostane uživatel s nepodporovaným zařízením (např. MS IE 6 nebo starší, zařízení
nepodporující použité technologie aj.), je třeba jej na to upozornit a nabídnout procházení pomocí mapy
webu s případně omezenou funkčností.

4 Struktura Webu a navigace
Web má dvě úrovně navigace (současná struktura navigace, menu - viz Příloha č. 1). Současné hlavní menu
(první úroveň) je dostupné na všech stránkách Webu a obsahuje deset položek: Domů, Aktuality, Vyšší
odborná škola, Střední škola, Společné, Pro rodiče, Pro ZŠ, Dny otevřených dveří, Projekty Erasmus+,
Kontakty. Web má celkem čtyři hlavní stránky. Hlavní stránka hlavního menu (náhled viz Příloha č. 2) je
výchozím bodem navigace (homepage Webu - default.aspx), vede na ni odkaz Domů v hlavním menu.
Volbou položky Vyšší odborná škola, Střední škola, resp. Společné v hlavním menu se otevře příslušné
menu druhé úrovně (viz Příloha č. 1) a zobrazí se hlavní stránka příslušné sekce Webu (náhledy viz Přílohy
č. 3 až č. 5). Z příslušného menu 2. úrovně se rozbalují nabídky obsahu dané sekce. Nabídky ostatních
voleb hlavního menu (Aktuality, Pro rodiče, Pro ZŠ, Dny otevřených dveří, Projekty Erasmus+, Kontakty)
se rozbalují přímo z hlavního menu.
Výčet položek jednotlivých menu (viz Příloha 1) není fixní. Některé položky menu (např. Vyhlášení
přijímacího řízení, Výsledky přijímacího řízení, Maturitní ples) se zobrazují pouze v době, kdy jsou
aktuální, v mezidobí nejsou tyto položky dostupné a v menu se vůbec nezobrazují. Navržené řešení musí
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toto chování umožňovat. Bude potřeba zaškolit pověřené pracovníky Školy,
skrývání/zobrazování položek menu provádět. Toto školení bude součástí nabídky.

aby

mohli

Navržené úpravy struktury a navigace Webu musí vycházet ze současné logiky členění Webu a základní
struktury menu (především rozdělení na sekce hlavní, Vyšší odborná škola, Střední škola, Společné).
Některé položky nebo skupiny položek menu se mohou vyskytovat na více místech (příklad viz Příloha
č. 1). Stránky volané opakujícími se položkami musí být vytvořeny pouze jednou a z příslušných míst
volány. Taktéž opakující se skupiny položek menu musí být definovány pouze jednou a na příslušné místo
být vloženy jako celek.
Vybrané skupiny informací (dále jen „Odkazované stránky“) nejsou součástí řešení Webu. Jedná se
o stránky generované systémem Bakaláři (např. rozvrhy, informace o prospěchu aj.) nebo o stránky
umístěné na jiných serverech (např. Erasmus+, fotogalerie Ze života školy, Extranet aj.). Odkazované
stránky jsou řešeny samostatně, z Webu jsou na ně pouze odkazy. Součástí zadání je pouze navigace na
tyto Odkazované stránky, vlastní stránky součástí zadání nejsou (viz Příloha č. 1 – položky navigace na
Odkazované stránky jsou uvedeny kurzívou, podtržené a žlutě zvýrazněné).

5 Obsah Webu
Obsah Webu bude převzat ze současných stránek. Web obsahuje jednak stránky naplněné statickým textem
(např. Přijímací řízení, Partneři školy, Povinné informace …), jednak stránky plněné z příslušné databáze
(např. Výsledky přijímacího řízení, Učební plány a kredity, Roční kalendář, Kontakty …). V Příloze 6 jsou
dvě ukázky databázových tabulek pro načtení obsahu. Jedná se o ilustrační příklad. Všechny databáze s daty
a s plným popisem budou dodány vítězi výběrového řízení.
Všechny vstupy (obsah stránek) se na Webu musí vyskytovat právě jednou. Pokud se některé stránky nebo
skupiny stránek v navigaci vyskytují víckrát (např. rozvrhy střední školy v části Střední škola i v části Pro
rodiče), jsou na Webu jen jednou a z navigace se odkazují tytéž stránky. Pokud se na více stránkách
vyskytují stejné bloky textu (např. podmínky pro přijetí v Přijímacím řízení a ve Vyhlášení X. kola
přijímacího řízení), jsou na Webu jen jednou (v jednom souboru) a do příslušných stránek se do daného
místa vkládá text tohoto souboru.
Hlavní stránka celého Webu (homepage) a hlavní stránky sekcí Vyšší odborná škola a Střední škola musí
obsahovat odkazy na studijní obory příslušných částí školy a informace o nich ve stejném rozsahu, jako
současné stránky, mohou být použity i stávající ilustrační fotografie k jednotlivým oborům.

5.1 Aktualizace obsahu
Způsob aktualizace Webu se liší podle typu stránek.
Stránky, jejichž obsah je plněn z databáze, se při aktualizaci obsahu nemění, aktualizace se provede
přepsáním databáze na Webu databází s aktualizovanými daty prostřednictvím FTP přenosu.
Stránky, jejichž obsah tvoří statický text, je nutno při aktualizaci změnit. Aktualizací se rozumí taková
úprava, při které se přepisuje textový obsah, ale nemění se struktura stránky, ani případné funkční prvky.
Bude potřeba zaškolit pověřené pracovníky Školy, aby mohli tyto aktualizace provádět. Toto školení bude
součástí nabídky.
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5.2 Úpravy Webu
Úpravou Webu se rozumí změny nad rámec aktualizací (např. změna funkčnosti stránky, změna struktury
stránky, úprava navigace nad rámec zobrazení/skrytí položky apod.). O provádění těchto úprav bude
rozhodnuto v průběhu implementace vítězného řešení. Součástí nabídky bude návrh dvou variant:



úpravy Webu provádí pověření pracovníci Školy, dodavatel provede jejich zaškolení. Toto školení
bude součástí nabídky.
úpravy Webu provádí dodavatel řešení na základě smluvního vztahu, smlouva bude v případě
zvolení této varianty uzavřena samostatně. Součástí nabídky bude návrh této smlouvy.

6 Jazykové verze
Veškerý obsah Webu bude v českém jazyce.

7 Grafický design
Grafický design webu bude responzivní, přizpůsobující se různým druhům a rozměrům zobrazovacích
zařízení.
Požadované je zachování záhlaví stránek, které obsahuje logo Školy, logo zřizovatele (Magistrátu
hl. m. Prahy) a logotypy s textem:






na všech stránkách „PODSKALSKÁ“,
na stránkách pod hlavním menu „VOŠ, SPŠ A SOŠ“,
na stránkách pod podmenu Vyšší odborné školy „VOŠ“,
na stránkách pod podmenu Střední školy „SPŠ A SOŠ“,
na stránkách pod podmenu Společné „SPOLEČNÉ“.

V zápatí stránek požadujeme umístění odkazu na mapu stránek a uvedení zkráceného názvu a adresy Školy.
Na celém Webu smí být použity pouze fotografie pořízené Školou, na něž Škola vlastní autorská práva.

7.1 Znak školy (logo)

8 Podmínky výběrového řízení
Výběrové řízení je vyhlášeno jako vyzvané neanonymní dvoukolové. Do výběrového řízení budou zařazeni
ti uchazeči, kteří řádně a včas podají nabídku a splní všechny podmínky soutěže.
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8.1 Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Základní kvalifikační předpoklady:


základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 zákona 137/2006, v platném znění, uchazeč
doloží čestným prohlášením.

Profesní kvalifikační předpoklady:



kopie výpisu z obchodního rejstříku (pokud je v něm uchazeč zapsán) – ne staršího 90 dnů,
kopie dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Technické kvalifikační předpoklady:


reference na již realizované dodávky obdobného charakteru.

8.2 Obsah nabídky v prvním kole výběrového řízení
Nabídka na zhotovení Webu bude v prvním kole obsahovat:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

doklady prokazující splnění kvalifikačních požadavků (viz bod 9.1),
popis technického řešení (použité technologie, programovací jazyky, redakční systém …),
přehled podporovaných typů zařízení, seznam nepodporovaných zařízení,
podrobný popis struktury navigace a mapa Webu,
„drátěné“ modely stránek (wireframe) - zvlášť pro každý uvažovaný typ zobrazovacího zařízení,
obsah školení pro aktualizace stránek,
obsah školení pro úpravy stránek,
návrh smlouvy na správu stránek,
rámcový harmonogram realizace zakázky,
návrh smlouvy na realizaci zakázky,
nabídkovou cenu, cena musí být uvedena v české měně, bez DPH i s DPH (event. pouze s DPH,
pokud uchazeč není plátcem DPH)..

8.3 Způsob hodnocení nabídek v prvním kole
Nabídky bude hodnotit pětičlenná komise jmenovaná ředitelem Školy.
Hodnocení bude probíhat podle těchto kritérií:
Kritérium

Hodnota

Hodnocení

Úplnost nabídky (nabídka obsahuje všechny
požadované informace v dostatečném rozsahu)

Splněno / nesplněno

V případě nesplnění je nabídka
vyřazena

--

Splnění kvalifikačních požadavků – bod a)

Splněno / nesplněno

V případě nesplnění je nabídka
vyřazena

--

Technické řešení – body b) a c)

Stupnice 0 – 20

Každý člen komise přidělí
jednotlivým nabídkám body podle
úrovně řešení (20 je nejlepší), kritériu
je přidělen součet bodů od všech
členů komise

10
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Váha

Struktura navigace a mapa Webu – bod d)

Stupnice 0 – 20

Každý člen komise přidělí
jednotlivým nabídkám body podle
úrovně řešení (20 je nejlepší), kritériu
je přidělen součet bodů od všech
členů komise

15

Modely stránek (wireframe) – bod e)

Stupnice 0 – 20

Každý člen komise přidělí
jednotlivým nabídkám body podle
úrovně řešení (20 je nejlepší), kritériu
je přidělen součet bodů od všech
členů komise

15

Související služby – body f) až h)

Stupnice 0 – 20

Každý člen komise přidělí
jednotlivým nabídkám body podle
úrovně řešení (20 je nejlepší), kritériu
je přidělen součet bodů od všech
členů komise

5

Doba realizace – bod i)

Stupnice 0 – 20

Každý člen komise přidělí
jednotlivým nabídkám body podle
úrovně řešení (20 je nejlepší), kritériu
je přidělen součet bodů od všech
členů komise

5

Cena – bod j)

Stupnice 0 – 100

Nabídka s nejnižší cenou dostane
hodnotu 100 bodů, ostatní nabídky
obdrží hodnotu podle vzorce:

50

100 × nejnižší cena / cena nabídky
(zaokrouhleno na celá čísla)

U zakázek, které nebyly vyřazeny dle některého z prvních dvou kritérií, se body za kritérium vynásobí
vahou kritéria. Výsledné hodnoty dílčích kritérií se sečtou. Z celkových bodových hodnot nabídek bude
sestaveno pořadí – nejlepší je nabídka s nejvyšším počtem bodů.

8.4 Vyhlášení výsledků prvního kola
Výsledky prvního kola výběrového řízení budou uchazečům oznámeny stejnou cestou, kterou byla zaslána
výzva k účasti ve výběrovém řízení (pokud na informační schůzce – viz bod 10.1 – nebyla dohodnuta cesta
jiná). Škola nebude zveřejňovat bodové hodnocení nabídek, ani pořadí. Uchazeči budou pouze informováni,
zda postoupili, nebo nepostoupili do druhého kola. Uchazeči, kteří se umístili na prvních dvou, resp. třech,
místech budou současně vyzváni k podání doplněné nabídky do druhého kola (viz dále).

8.5 Nabídky do druhého kola
Do druhého kola postupují dvě nabídky s nejvyšším počtem bodů. V případě, že nabídky na druhém a třetím
místě budou mít stejné bodové hodnocení (případně bude jen velmi malý rozdíl), postoupí do druhého kola
nabídky tři.
Uchazeči pro druhé kolo do nabídky doplní:



návrh barevného schématu Webu
 tabulka barev a jejich užití,
 grafické prvky (ikony, tlačítka aj.),
návrh grafického designu
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 náhledy stránek
 úvodní stránka Webu (homepage),
 úvodní stránka střední školy,
 typická stránka s textem,
 typická stránka s tabulkou,
 náhledy stránek budou v úpravě
 pro PC (velká obrazovka),
 pro tablet (střední šíře obrazovky),
 mobilní telefon (úzká obrazovka na výšku),
podrobný harmonogram realizace.

Škola si vyhrazuje právo doplnit požadavky pro druhé kolo na základě průběhu prvního kola.

9 Harmonogram výběrového řízení
9.1 Informační schůzka
V období od doručení výzvy k účasti ve výběrovém řízení (7. 3. 2018) do 23. 3. 2018 si v případě zájmu
může uchazeč dohodnout schůzku k podání dotazů k požadovanému řešení. Takto dohodnutá schůzka se
uskuteční ve Škole. Pokud ze schůzky vyplyne informace podstatná pro zadání a průběh výběrového řízení,
sdělí Škola tuto informaci bez zbytečného prodlení (nejpozději výše uvedený poslední den období pro
informační schůzky) také ostatním osloveným subjektům. Informaci zašle stejnou cestou, kterou byla
zaslána výzva k účasti ve výběrovém řízení.

9.2 Termín a způsob podání nabídek do prvního kola
Nabídku se všemi požadovanými náležitostmi uchazeč doručí v řádně uzavřené obálce nebo obalu
s výrazným označením „Výběrové řízení, webové stránky – neotvírat“.
Nabídka musí být podána v listinné podobě v českém jazyce, v jednom vyhotovení, podepsána oprávněnou
osobou uchazeče a opatřena otiskem jeho razítka.
Nabídku je nutno dodat do konce lhůty pro podání nabídek do sekretariátu ředitele Školy ve druhém patře
budovy Školy v Podskalské 10, Praha 2. V případě osobního doručení je nutno se dostavit ve všední den
v úředních hodinách (po-čt 8:00-15:00 h, pá 8:00-13:00 h). Lhůta pro podání nabídek končí dne 28. 3. 2018
ve 12:00 hodin.
Za čas podání nabídky zodpovídá uchazeč. Škola nezodpovídá za zdržení způsobené poštou nebo jiným
přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se považuje její fyzické převzetí oprávněnou osobou
v sekretariátu Školy. Nabídka, která nebude podána v požadovaném místě a lhůtě, nebo nebude řádně
uzavřena a označena, nebude do výběrového řízení zařazena.
Uchazeč svým podpisem na nabídce dává najevo souhlas s podmínkami soutěže. Rovněž tím dává výslovný
souhlas se zveřejněním svých údajů za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

9.3 Otevírání obálek
Otevírání obálek se bude konat v sekretariátu Školy dne 3. 4. 2018 v 9:00 h.
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9.4 Vyhlášení výsledků prvního kola
Výsledky prvního kola budou uchazečům oznámeny dne 9. 4. 2018.

9.5 Termín a způsob podání nabídek do druhého kola
Nabídku se všemi požadovanými náležitostmi uchazeč doručí v řádně uzavřené obálce nebo obalu
s výrazným označením „Výběrové řízení, druhé kolo – neotvírat“.
Nabídka musí být podána v listinné podobě v českém jazyce, v jednom vyhotovení, podepsána oprávněnou
osobou uchazeče a opatřena otiskem jeho razítka.
Nabídku je nutno dodat do konce lhůty pro podání nabídek do sekretariátu ředitele Školy ve druhém patře
budovy Školy v Podskalské 10, Praha 2. V případě osobního doručení je nutno se dostavit ve všední den
v úředních hodinách (po-čt 8:00-15:00 h, pá 8:00-13:00 h). Lhůta pro podání nabídek končí dne 25. 4. 2018
ve 12:00 hodin.
Za čas podání nabídky zodpovídá uchazeč. Škola nezodpovídá za zdržení způsobené poštou nebo jiným
přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se považuje její fyzické převzetí oprávněnou osobou
v sekretariátu Školy. Nabídka, která nebude podána v požadovaném místě a lhůtě, nebo nebude řádně
uzavřena a označena, nebude do druhého kola výběrového řízení zařazena.

9.6 Vyhlášení výsledků druhého kola
Výsledky druhého kola budou uchazečům oznámeny dne 27. 4. 2018.

10 Cenové podmínky
Nabídková cena zakázky je pevná. Úhrada bude provedena na základě faktury vystavené dodavatelem po
předání celého díla.

11 Další ustanovení
Uchazeči předkládají nabídky na vlastní náklady, Škola nebude poskytovat jakoukoli úhradu.
Námitky proti výsledku příslušného kola výběrového řízení musí být doručeny Škole nejpozději do 5 dnů
ode dne oznámení výsledku daného kola.
Škola si vyhrazuje právo v prvním kole odmítnout všechny předložené nabídky, nevybrat žádnou nabídku
do druhého kola a výběrové řízení bez dalšího zrušit.

11.1 Kontaktní osoba
Pověřenou osobou pro jednání s uchazeči je:

Jan Keindl
IT technik školy
tel. 221 595 440, 734 631 842
e-mail keindl@podskalska.cz
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12 Přílohy
Příloha 1 – Struktura navigace

hlavní menu (menu 1. úrovně)








Domů
Aktuality
o Aktuality VOŠ
o Změny rozvrhu VOŠ
o Aktuality SPŠ a SOŠ
o Změny rozvrhu Podskalská
o Změny rozvrhu Navrátilova
Vyšší odborná škola
Střední škola
Společné
Pro rodiče
o Známky Podskalská
o Známky Navrátilova
o Rozvrhy výuky
 Rozvrhy se připravují
 Podskalská
 Denní studium (rozvrhy se připravují)
 Denní studium
 Dálkové studium (rozvrhy se připravují)
 Dálkové studium
 Navrátilova (rozvrhy se připravují)
 Navrátilova
o Konzultační hodiny
o Třídní schůzky
o Domovy mládeže
Pro ZŠ
o Exkurze
o Projektové dny
Dny otevřených dveří
o Dny otevřených dveří vyšší odborné školy
o Dny otevřených dveří střední školy
o Prohlídka budovy Navrátilova
Projekty Erasmus+
o Projekt 2016 - VOŠ
o Projekt 2017 - VOŠ+SŠ
Kontakty
o Hlavní kontakty
o Ředitelství školy
o Pedagogický sbor VOŠ
o Pedag. sbor SPŠ a SOŠ Podskalská
o Pedag. sbor SPŠ a SOŠ Navrátilova
o Provozní zaměstnanci
o Seznam podle místností

A







B
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Vyšší odborná škola (menu 2. úrovně)


Vyšší odborná škola
o Studijní obory
 Účetnictví a finance
 Učební plán a kredity
 Personální řízení
 Učební plán a kredity
 Veřejná správa
 Učební plán a kredity
 Ekonomika a provoz zájmových chovů
 Učební plán a kredity
 Potravinářská technologie a biotechnologie
 Učební plán a kredity
 Podnikání malých a středních firem
 Učební plán a kredity
o Organizace školního roku
 Denní forma studia
 Dálková forma studia
 Termíny teoretické výuky
 Závazné termíny
 Roční kalendář
o Pro studenty
 Rozvrhy se připravují
 Rozvrhy výuky
 Denní studium
 Dálkové studium
 Dálkové studium – mimořádný rozvrh 13.11.
 Zkoušení zimní 2017/18
 Absolutoria
 Konzultační hodiny
 Domovy mládeže
 Ke stažení
 Školní Extranet
o Přijímací řízení
 Vyhlášení 1. kola
 Výsledky přijímacího řízení
o Pro uchazeče
 Přijímací řízení
 Domovy mládeže
 Ke stažení
o Partneři školy
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Střední škola (menu 2. úrovně)


Střední škola
o Studijní obory
 Technologie piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů
 Učební plán
 Zpracování mouky, technologie pekařských a cukrářských výrobků
 Učební plán
 Projekt "Nebuď houska"
 film "Nebuď houska"
 facebook "Nebuď houska"
 web "Chléb náš vezdejší"
 Technologie zpracování masa a masných výrobků
 Učební plán
 Ekologie a ochrana životního prostředí
 Učební plán
 Analýza potravin
 Učební plán
 Přírodovědné lyceum
 Učební plán
 Veterinářství
 Učební plán
 Obory dálkového studia
 Učební plán
o Organizace školního roku
 Denní studium
 Dálkové studium
 Roční kalendář
o Pro žáky
 Rozvrhy výuky
 Rozvrhy se připravují
 Podskalská
 Denní studium (rozvrhy se připravují)
 Denní studium
 Dálkové studium (rozvrhy se připravují)
 Dálkové studium
 Navrátilova (rozvrhy se připravují)
 Navrátilova
 Konzultační hodiny
 Třídní schůzky
 Domovy mládeže
 Ke stažení
 Školní Extranet
o Přijímací řízení
 Vyhlášení 1. kola
 Výsledky přijímacího řízení
 Portál pro přístup k testovým zadáním
o Stipendijní programy
 Stipendijní program Penam
 Program GLOBUS – pekaři
 Program GLOBUS – řezníci
 Program KAUFLAND – řezníci
o Maturitní zkoušky
o Maturitní ples
o Zajímavosti
o Partneři školy

A
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Společné (menu 2. úrovně)


Společné
o Vybavení školy
o Školní jídelna
 Elektronický systém obědů
 Přihláška ke stravování
 Přechod do systému =JÍDELNA=
o Školní chata
o Veterinární klinika
o Školská rada
o Výběrová řízení
o Výběrová řízení
o Povinné informace
o Ze života školy
o Nabídky zaměstnání

B

Vysvětlivky:
Položka obyčejným písmem, bez podtržení

položka neodkazuje na žádnou stránku, jen rozbaluje
nižší větev navigace

Položka obyčejným písmem, podtržená

položka obsahuje odkaz na konkrétní stránku

Položka kurzívou, podtržená, žlutá

odkaz na Odkazované stránky

Položka tučná, podtržená, hnědá

otevírá menu 2. úrovně

Položka označená barvou lila

položku lze skrývat

Položka označená zelenou barvou

text položky se mění

Blok položek s modrým podbarvením

skupina položek, která se vyskytuje i na jiném místě
(skupina A v hlavním menu a v menu Střední škola,
skupina B v hlavním menu a uvnitř stránky Povinné
informace)
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Příloha 2 – Homepage
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Příloha 3 – Hlavní stránka podmenu Vyšší odborná škola
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Příloha 4 – Hlavní stránka podmenu Střední škola
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Příloha 5 – Hlavní stránka podmenu Společné
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Příloha 6 – Příklady databází
Databáze pro Výsledky přijímacího řízení SŠ (1 tabulka)
Tabulka Vysledkyvos
Struktura

Data

Výstup na stránce

Databáze pro Učební plány a kredity (4 tabulky)
Tabulka Obory
Struktura
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Data

Tabulka Ucplan
Struktura

Data

Tabulka Ucpltab
Struktura

Data
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Tabulka Ucplvol
Struktura

Data (v současné době neobsahuje žádné věty)

Výstup na stránce
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