ZKOLA
Informační a vzdělávací portál
Zlínského kraje
PROFIL ZÁKAZNÍKA
Zlínský kraj je jedním
ze 14 územně samosprávných celků
České republiky a tvoří jej okresy
Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž
a Vsetín. Kraj je svou rozlohou
3 963 km2 čtvrtým nejmenším
krajem České republiky a zaujímá
5 % její plochy.
Rozprostírá se ve východní části
střední Moravy a východní okraj
Zlínského kraje tvoří hranici
se Slovenskou republikou.
Na jihozápadě sousedí Zlínský
kraj s krajem Jihomoravským,

„Díky spolupráci se společností AutoCont byla vytvořena
rodina portálů Zkola.cz, která umožňuje jednotnou
administraci a bezpečné sdílení dokumentů a informací.
Výhodou je pro nás možnost dalšího rozvoje platformy
a obsluha webového prostředí proškolenými pracovníky
redakčního týmu.”
Mgr. Libor Basel, ředitel školy SPŠ Otrokovice

Výchozí situace a cíle projektu
Původní informační a vzdělávací portál zkola.cz neumožňoval jednoduchým
způsobem publikovat a sdílet informace. Administrace portálu byla
nákladná a rozvoj velmi omezený. Proto se provozovatel rozhodl nahradit
celé řešení novou technologií, která vytvoří uživatelsky přívětivý portál pro
výměnu informací, zkušeností a názorů mezi laickou i odbornou veřejností
ve Zlínském kraji.

na severozápadě s krajem

Požadované vlastnosti portálu
• Možnost publikace informací přímo klíčovými přispěvateli

Olomouckým a v severní části

• Intuitivní způsob práce podobný práci v MS Ofﬁce

s krajem Moravskoslezským.

• Podpora procesů spojených s publikací informací (schvalování, časová
platnost apod.)

www.zkola.cz

• Fulltextové vyhledávání ve všech informacích portálu vč. obsahu
ve vložených dokumentech typu Microsoft Ofﬁce a PDF
• Provoz na jednotné platformě a hardwaru zadavatele
• Jednotná administrace a správa celého řešení
• Vzájemná provázanost řešení přes veřejně dostupný popis API rozhraní
• Rozvoj a administrace řešení vlastními silami pracovníků zákazníka
bez součinnosti dodavatele řešení
• Nahrazení stávajících portálů
www.zkola.cz, www.burzaskol.cz, www.soﬁa.cz

Popis řešení
PŘÍNOSY
• Zjednodušení publikace
a sdílení informací
v rámci portálu bez nutné
součinnosti dodavatele
řešení
• Uživatelsky přívětivý portál

Portálové řešení ZKOLA bylo implementováno s cílem vytvořit moderní
a funkční řešení v rámci informačního a vzdělávacího portálu Zlínského
kraje. V předmětné sekci obsahuje ucelenou nabídku vzdělávání
pro pracovníky škol a školských zařízení vč. možnosti publikovat
a sdílet informace pro všechny registrované i neregistrované uživatele.
Potencionální okruh uživatelů, kterým jsou informace poskytovány
je cca 300 tisíc. V rámci projektu byly vytvořeny/migrovány následující
sub-portály: www.zkola.cz, www.burzaskol.cz, www.soﬁa.cz.

• Možnost rozšiřovat řešení
o další sub-portály
• Možnost zapojit
do publikace informací
na portálech všechny
klíčové pracovníky školství
ve Zlínském kraji
• Rozvoj a administrace
řešení vlastními silami
pracovníků zákazníka

POUŽITÉ TECHNOLOGIE
Microsoft SharePoint server 2010
Součástí řešení byla dodávka konzultačních služeb spojených s vývojem
databáze v sekci Pedagogičtí pracovníci. Samotná databáze byla tvořena
pracovníky projektu. Na portálu vznikla v předmětné sekci ucelená
nabídka vzdělávání pro pracovníky škol a školských zařízení. Obsahuje
prostor pro hodnocení absolvovaných kurzů účastníky. Řešení umožňuje
jednotlivým pedagogickým pracovníkům ovlivnit skladbu nabídky
dalšího vzdělávání v kraji tím, že zde budou moci publikovat své potřeby
na vzdělávání.
V rámci projektu vznikl prostor pro sdílení profesních zkušeností,
konzultaci problémů pedagogického charakteru a vyjádření se k aktuálním
záležitostem ze sféry vzdělávání.

www.autocont.cz
www.autocont.sk

