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Úvod
Naše škola se nachází ve větším/velkém městě, proto pro nás je/měl by být školní web velmi
podstatnou součástí komunikace s okolím a měl by o naší škole dostatečně vypovídat. Nedostatky,
zjištěné v autoevaluaci, plánujeme v nejbližší době odstranit a případně web rozšířit dle dalších okruhů,
které se v procesu autoevaluace ukázaly jako přínosné pro naši školu.

Na správě stránek se podílí nejen jejich správce (ne/člen pedagogického sboru), ale i vedení školy, do
budoucna by ale bylo dobré, aby se rozšířil okruh pracovníků školy, kteří by byli zainteresováni do
tvorby a správy webu (tedy učitelé, případně i žáci).

Na poradách pedagogického sboru otázky, související s webem naší školy, diskutujeme poměrně
pravidelně, takže jeho podobu a obsah průběžně přizpůsobujeme.

Dle převažujícího mínění pedagogického sboru není vzhled našeho školního webu příliš dobrý a
potřebuje některé další úpravy.

Obsah webu
Z autoevaluace vyplynulo, že následné obsahové součásti našich internetových stránek jsou
adekvátně zpracovány:

- Na úvodní stránce je dostupná úplná adresa školy

- Na úvodní stránce je dostupný základní telefonický kontakt na školu (na vedení školy či sekretariát)

- Na úvodní stránce je dostupný základní funkční e-mailový kontakt na školu

- Naše škola je na webu dostatečně a uceleně představena z hlediska jejího typu

- Naše škola je na webu dostatečně a uceleně představena z hlediska zaměření školy

- Součástí našeho webu jsou i další elektronické materiály (el. žákovská knížka, e-learning)

Z autoevaluace vyplynulo, že následné obsahové součásti našich internetových stránek nejsou
zcela adekvátně zpracovány:

- Na úvodní stránce nemáme dostupný celý název školy

- Naše škola není na webu dostatečně a uceleně představena s ohledem na počty učitelů a žáků

- Na webu se nenachází plné znění ŠVP

- Na webu nemáme k dispozici výroční zprávy školy

- Na webu školy nelze nalézt inspekční zprávy

- Obsahem webu není přehledný harmonogram školního roku

- Náš web prozatím nenabízí výsledky autoevaluace školy
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Aspekty komunikace
Náš web lze v současnosti označit jako interaktivně omezený typ, který nabízí pouze e-mail či telefonní
číslo na školu jako takovou, výjimečně na ředitele školy. Návštěvníkům, nedostatečně seznámeným s
webem, se může stát, že se z něj nedozví žádné jméno, nezjistí, koho vlastně mají kontaktovat.

Technické aspekty

- Zjistili jsme, že adresa webu naší školy se ve vyhledávačích (Seznam, Google) většinou neobjeví
na první straně výsledků vyhledávání, takže by byla vhodná SEO optimalizace

- Náš web se také nezobrazuje stejně (korektně) v „základních“ prohlížečích (viz SEO optimalizace) 

- Vnímání našeho webu nečiní problémy lidem s odlišným vnímáním barevného spektra

- Na našem webu se lze dostat bez přihlášení k některým osobním údajům žáků či učitelů (např. k
hodnocení konkrétních žáků apod.) – bude tedy nutné zajistit větší zabezpečení webu.

- U všech osob (dětí i dospělých), které jsou na fotografiích, zveřejněných na webu, prozatím nemá
naše škola jejich souhlasy (v případě dětí souhlasy zákonných zástupců), takže bude nutné tyto
fotografie odstranit či získat dodatečné souhlasy se zveřejněním.

- Na našem webu není možné nalézt fotografie dětí (případně i se jmény) se „sporným“ obsahem
(např. fotografie z pláže, z tělesné výchovy apod).

- Zjistili jsme, že máme na webu fotografie, obrázky, symboly, odkazy apod., které podléhají
autorskému právu a za něž neplatíme autorské poplatky (např. oblíbený obrázek krtečka).
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