Co je nejdůležitější částí
vaší školy?
Je to hudební obor?
Výtvarný obor? Taneční obor?
Literárně-dramatický obor?

Ne.

Jste to Vy.

A Vy si zasloužíte to nejlepší. Nástroj k efektivnímu řízení, se kterým
budete mít školu pevně v rukou a půjdete vstříc Vašim vizím.

iZUŠ pracuje za Vás

Škola na dlani

Více času na umění

Kontroluje práci zaměstnanců,
sám upozorňuje na nedostatky,
vyplňuje tabulky, vytváří grafy...

Evidence školného, půjčovného,
pracovní doby, majetku, matrika
žáků, organizace akcí, výkazy...

iZUŠ je natolik sebevědomý, že
Vám garantuje výrazné časové
úspory (v řádech hodin týdně).

Jak začít?
Přijedeme Vám, Vašim zástupcům a účetním iZUŠ zdarma ukázat.
Převedeme Vám bezplatně databázi žáků a zaměstnanců do iZUŠ.
Proškolíme všechny Vaše zaměstnance v rámci akreditovaného DVPP.
Se vším Vám pomůžeme, abyste mohli iZUŠ využívat co nejdříve.

Pro více informací volejte 608 830 744, pište na info@izus.cz
nebo navštivte přímo www.izus.cz

Jsme tu pro Vás.

Zvolte si variantu dle Vašich požadavků
iZUŠ START
verze pro začínající školy, které si chtějí vyzkoušet práci v iZUŠ
cena iZUŠ START je 0 Kč za žáka měsíčně (bezplatná verze)

iZUŠ STANDARD
verze, která oproti verzi iZUŠ START nabízí navíc
smlouvu mezi námi a Vaší školou
telefonickou a e-mailovou technickou podporu
elektronický Žákovský sešit pro žáky a rodiče
možnost volby nadstandardních funkcí
cena za iZUŠ STANDARD je 1 Kč bez DPH za žáka měsíčně (1,21 Kč s DPH)

iZUŠ PROFI
verze, která obsahuje vše, co verze iZUŠ STANDARD, navíc všechny stávající i do budoucna
vyvinuté nadstandardní funkce iZUŠ, které vytváříme na základě vašich požadavků
máte vždy k dispozici maximální pohodlí a naplno využíváte všech možností
při započtení všech nadstandardních funkcí tak ušetříte
cena za iZUŠ PROFI je 2 Kč bez DPH za žáka měsíčně (2,42 Kč s DPH), jedná se o konečnou cenu
bez dalších příplatků

Přečtěte si, co o nás řekli Vaši kolegové
„Se zavedením Informačního systému iZUŠ nebyl problém.“
Lubor Bořek, ředitel ZUŠ Police nad Metují
„Bez iZUŠ si již nedokážu představit řízení školy.“
Bc. Eva Znojemská, ředitelka ZUŠ J. Kvapila, Brno
„Již od září 2014 kolegové plně využívají výhod informačního systému
a snadné komunikace. To, čeho se někteří zprvu obávali, nakonec bravurně
zvládli a bez problémů si vedou třídní dokumentaci v iZUŠ. Papírové třídnice již
nepotřebujeme.“
Mgr. Dominika Valešková, ředitelka ZUŠ Litoměřice
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