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Krajský portál o školách je v novém
Kdo se chce dozvědět podrobnosti o školství
napříč regionem, může využít nabídky Informačního a vzdělávacího portálu Libereckého
kraje, známého pod názvem EDULK. Ten obsahuje podrobné informace o základních
a středních školách – například důležité termíny akcí či seminářů, ale i informace určené
pro školní hospodáře nebo uchazeče o studium na střední škole. Web, jehož adresa zní
www.edulk.cz, prošel navíc velkou inovací,
díky níž je přehlednější, uživatelsky přítulnější a rozrostl se o řadu novinek.
Je to pomyslný dárek tomuto portálu
k desátým narozeninám, které
bude mít příští rok. Novinkou
je například možnost využití
uzavřeného diskusního fóra
pro specializované pracovníky. Formuláře pomohou
urychlit sběr dat od škol
škol a školských zařízení
a školských zařízení. To výje v Libereckém kraji
razně zjednoduší způsob
komunikace a zkvalitní služby.
Původní podoba portálu sloužila
Nový web se skládá
také k umísťování informací, mez označených příspěvků obtodiky nebo studijních podkladů. To
sahujících garantované informace,
se ale příliš nevyužívalo, proto podobné
které do systému vkládají jen určení pramateriály již nová verze nenabízí.
covníci odboru školství, mládeže, tělovýInovovaný portál vznikl na základě
chovy a sportu Krajského úřadu Libereckého
transparentního výběrového řízení, do ktekraje, případně pověření pracovníci škol.
rého se přihlásili celkem tři uchazeči. Zvítězi- Tato část nabízí aktuální informace z oblasti
la společnost UVM interactive za konečnou
vzdělávání či metodické návody pro školy.
cenu 1 270 500 korun, přičemž součástí
Dále zahrnuje například podrobný adresář
smlouvy o dílo je také platba za roční údržbu škol a školských zařízení v Libereckém kraji,
celého portálu ve výši 227 480 korun. Libekterý je navíc provázaný s modulem k přijírecký kraj navíc hradí webhosting za 32 800
macímu řízení na střední školy.
korun ročně původnímu dodavateli portálu.
(pokračování článku
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.
na Facebooku)
více na
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Vybere si každý
Historická budova nebo novostavba
na sídlišti, základní nebo střední, ve
městech i na vesnicích – na informačním
a vzdělávacím portálu EDULK je každá
škola. A že jich v kraji je celá řada. Z pestré
nabídky vzdělávání si vybere každé dítě.

EDULK slouží školám,
úředníkům i veřejnosti

Každá škola v Libereckém kraji má na portálu své místo, a to v přehledném adresáři
škol. S orientací pomůže vyhledavač, který
funguje na základě typu školy. Po rozkliknutí detailu školy se otevře její profil, který
si prostřednictvím svých zástupců, jimiž
jsou ředitel či zástupce ředitele, škola sama
spravuje. Na profilu školy se nalézají základní informace, kontakty, seznam studijních oborů i termíny a podmínky přijímacích
zkoušek. Užitečný je také přehled zástupců

organizace včetně jejich funkcí a kontaktů.
Škola zároveň může zveřejňovat třeba nabídky na volná pracovní místa nebo akce
v kalendáři, jakými jsou Dny otevřených
dveří. V databázi portálu se nalézají rovněž
všechna školská zařízení v kraji – pedagogicko-psychologické poradny, domy dětí
a mládeže a další.
EDULK je komunikačním kanálem mezi
školskými organizacemi, Libereckým krajem,
obcemi i veřejností. Proto do něj vkládají
informace hlavně úředníci. Věnují se primárně sekci managementu, kde jsou zveřejňovány ekonomické informace, metodiky,
strategické a koncepční dokumenty nebo
projekty Libereckého kraje ve školství. Portál
také využívá odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu LK pro
sběr dat, a to formou formulářů – zveřejnění
anket a podobně. Zveřejnit příspěvek na
portálu může každý, kdo například pořádá
zajímavou akci pro školáky. Stačí se jen
zaregistrovat.

více na

Zajímavosti pro
žáky i učitele
V čem může portál EDULK pomoci
rodičům žáků? Jaký má nová podoba
tohoto webu ohlas? Co na EDULKu zajímá
uživatele nejvíce? Kam nejčastěji klikají?
Chystají se na portálu do budoucna
nějaká vylepšení, rozšíření nebo úpravy?
A co by asi tak na EDULK říkali Marťani?
Na tyto a další otázky odpovídá
administrátorka portálu Květa Šírová.

poslechněte si na
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