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Cíle: 
● otevírat školy veřejnosti,
● inspirovat,
● formovat prostředí,
● vytvořit standardy dobrého školního webu.

Soutěž, kde není hlavním cílem soutěžit…



Soutěžní kategorie

Jednotná hodnotící kritéria 
neumožňují rozšíření o další 

kategorii:
● základní umělecké školy,

● mateřské školy,
● školská zařízení…



První kolo
● 76 dobrovolných hodnotitelů,
● každý web hodnotili 2-3 hodnotitelé, Ø 2,55,

Druhé kolo
● postoupilo 10 škol v každé kategorii, tj. 30 webů
● devítičlenná odborná porota: pedagogika,

školský manag., web design, user experience…

Dvě kola soutěže

Odborná porota 2. kola soutěže





Celkem 55 hodnotících 
kritérií různých vah.

Napsali o soutěži:
„Zajímavá a inspirativní 
zkušenost.“

„Máme radost ze samotné 
existence této soutěže.“

„Upřímný dík 
za smysluplné a motivační 
formulování kritérií 
a organizaci této soutěže!“

„Jde o skvělý počin…“

Kritéria soutěže – pravidla dobrého školního webu



Využita metoda kritérií a indikátorů, tzv. sady kritérií (rubrics)



Kritéria s nejnižším a nejvyšším hodnocením
aneb v čem byly školy nejvíce a nejméně úspěšné



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



Vítězové 2015 – kategorie A 

ZŠ a MŠ Parentes Praha

http://www.parentes.cz/ 

Základní škola Duhovka, s.r.o.

http://www.duhovkaskola.cz/ 

Základní škola Letokruh

http://www.skolaletokruh.cz/ 



Společné znaky
● odlišení školy – vize a strategie školy, metody práce, 

ukázky konkrétních výstupů, čím se liší od ostatních,
● otevírání školy – vhled do aktuálního dění ve škole, 

přiblížení nabídky školy návštěvníkům, 
● atraktivní design – propojení moderního vzhledu 

s dětskou živostí, multimédia ze života školy, obsah i pro 
mobilní zařízení (bez složitých menu),

● nadšení pro smysluplnou práci, která učitele i žáky baví.

Není potřeba velkých finančních nákladů, ale promyšlený 
postup a upřímná průběžná snaha o kvalitní servis rodičům.

Co mají nejlepší školy kategorie A společné?



● Letos přihlášeno 88 škol. 
● Odborná konference 14. 6. 2016 v Praze.

Harmonogram soutěže:

sCOOL web 2016

Letos už to nestihnete, ale zkuste to příští rok!



…to byly
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