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ÚVOD 

iZUŠ je informační systém základních uměleckých škol. Vznikl s cílem ušetřit zaměstnancům ZUŠ práci, 

čas i finanční prostředky, nabídnout neocenitelné funkce elektronické administrace dokumentů a zlepšit 

komunikaci mezi školou, rodiči a žáky. Hlavními výhodami iZUŠ jsou snadná použitelnost, přehlednost a 

přístupnost odkudkoli prostřednictvím internetu. 

 

S údaji nakládáme dle zákona č. 101/2001 Sb. o ochraně osobních údajů. Chráníme je vysokým stupněm 

zabezpečení, ukládáme je v šifrované podobě a každý den zálohujeme. Pružně reagujeme na legislativní 

změny a požadavky škol. O nových funkcích či úpravách stávajících funkcí vás pravidelně informujeme na 

stránce Novinky (odkaz na ně naleznete na webu, v zápatí stránek). 

 

Uživatelská příručka doplňuje Nápovědu doprovázející jednotlivé stránky iZUŠ. 

Zvažujete zavedení iZUŠ? Nahlédněte do kapitoly Proč zavádět iZUŠ? 

Kapitola První kroky v iZUŠ vám pomohou s prvotním zorientováním se v systému.  

Nejvíce úkonů v iZUŠ je spjato se začátkem a koncem školního roku. Jejich posloupnostmi v těchto 

obdobích vás provede kapitola Zavádíme iZUŠ – úkony na začátku a konci školního roku.  

Další kapitola Nejčastější úkony v iZUŠ vás odkáže na rychlé řešení nejčastějších činností.  

Všem detailům iZUŠ se pak věnuje kapitola Práce v iZUŠ – stránky a dokumenty webu. Struktura 

této kapitoly odpovídá struktuře webu. 

 

Pro větší přehlednost jsou v uživatelské příručce užity tyto symboly a barvy: 

 časté dotazy jsou značeny  

 tipy jsou značeny  

 cesty (umístění na webu) - hnědá barva 

 informace určené administrátorům a vedení školy - fialová barva  

 odkazy na strany v iZUŠ (v prohlížeči) – modrá barva podtrženě 

 odkazy v rámci příručky – modrá barva 
 

Efektivním využitím Informačního systému základních uměleckých škol iZUŠ získává škola a její 

pracovníci silný nástroj k zajištění pořádku v dokumentaci školy. Přejeme vám mnoho zdaru v 

seznamování se s iZUŠ. Jsme přesvědčeni o tom, že si tento program v krátkém čase osvojíte, získáte k 

němu důvěru a při jeho užívání oceníte s jakou rychlostí, přesností a přehledností jsou vaše očekávání a 

požadavky plněny.  

Rádi vyslechneme i vaše podněty a připomínky k této Uživatelské příručce.  

 

Váš tým iZUŠ 

 

Kontakt  

Technická podpora: info@izus.cz 

E-mailová technická podpora je vám k dispozici NONSTOP. 

Odpovězeno vám bude zpravidla do 24 hodin, nejpozději do 7 dnů. 

 

Infolinka: +420 725 044 875 

Úřední hodiny infolinky: 

V pracovní dny: 8.00–16.30 

 

Kontakty na jednotlivé pracovníky: 

 

Máte dotaz z oblasti školství 

(legislativa, dokumentace)? 

 

MgA. Tomáš Socha 

Správce systému 

e-mail:  tomas.socha@izus.cz 

 

Máte technický dotaz? 

Potřebujete poradit s funkčností? 

 

Ing. Jan Tobolík 

Softwarový inženýr, programátor 

e-mail:  jan.tobolik@izus.cz 

 

Máte o program iZUŠ zájem? 

Objednávky, informace pro školy 

 

MgA. Ondřej Kratochvíl 

Projektový manažer 

e-mail: ondrej.kratochvil@izus.cz 

 

 

http://www.izus.cz/o_webu/novinky/
http://www.izus.cz/o_webu/napoveda/
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PROČ ZAVÁDĚT iZUŠ? 

Zkušenosti prověřené každodenní praxí 

iZUŠ vytváří lidé, kteří ho sami každý den používají, učitele, zástupci ředitelů, ředitelé. Do situace se 

nevžijete, dokud ji sami nezažijete na vlastní kůži. Použitelnost celého systému poznáte už na první 

pohled, žádné menu Soubor, Úpravy, Zobrazit, ale Škola, Zaměstnanci a Žáci. Věřte odborníkům v oblasti 

školství. Známe vaše problémy, umíme je řešit. 

 

Jsme sedmičlený tým specialistů, nikoli firma o jednom programátorovi. Můžeme za vámi přijet, poradit 

vám a ve stejnou dobu se věnovat i ostatním školám. 

 

Bezpečnost dat 

Máte osobní údaje žáků na papíře? Už se vám někdy stalo, že k tomuto 

papíru mohl získat přístup někdo jiný než třídní učitel nebo jeho nadřízení? 

(třídní knihy jsou uloženy ve sborovně, kam mají přístup všichni učitelé, ve 

třídě na stole, kde se střídá více učitelů…) Máte osobní údaje žáků pod 

zámkem? Když dojde k fyzickému odcizení, jste schopni zabránit jejich 

zneužití? 

K osobním údajům žáků v iZUŠ nemá přístup nikdo jiný než třídních učitel 

a jeho nadřízení, to jsme schopni garantovat. Data jsou uložena na 

serveru, který ve dne v noci hlídá bezpečnostní agentura. Pokud by přesto 

došlo k fyzickému odcizení, jsou pro pachatele nečitelná, protože jsou 

uložena v šifrované formě. Díky iZUŠ nikdy nedošlo ke zneužití osobních 

údajů. 

 

Používá váš software heslo, které má 4 znaky? K prolomení tohoto 

hesla stačí 5 minut a pachatel má přístup ke všem údajům, Vy to ani 

nezjistíte. Pokud přistupujete k datům přes internet, začíná adresa 

stránky „https“ nebo jen „http“? 

Pro přístup do iZUŠ je vyžadována kombinace uživatelského jména a hesla, které musí mít nejméně 8 

znaků. Jeho prolomení by trvalo desítky let a už během prvních minut bychom zjistili, že se někdo snaží 

dostat k datům neoprávněně. Veškerá komunikace mezi serverem a vaším počítačem probíhá pomocí SSL 

šifrování, takže vás nikdo nemůže „odposlouchávat“. 

 

Došlo někdy ve vaší škole k požáru, zastihla vás povodeň nebo jiná 

katastrofa? Už se ve vašem serveru pokazil harddisk? Máte data 

zálohována a to nejlépe každý den, abyste nepřišli o celodenní práci? 

Data v iZUŠ jsou dvakrát denně zálohována na dvou místech v republice. 

Pokud by došlo v jednu chvíli k poškození všech harddisků v serveru (což je 

velice nepravděpodobné), použije se kompletní záloha z nejbližšího místa. 

Pokud by ve stejném okamžiku byla poškozena i ta, stále máme k dispozici 

ještě druhé záložní úložiště. Ani k jednomu zde uvedenému dosud nedošlo 

a díky nasazené technologii jsou tyto situace ošetřeny na maximální úrovni. 

 

Jediný software, který spustíte na jakémkoli zařízení a operačním systému 

 

Máte stolní počítač se systémem Windows, notebook firmy Apple, 

tablet a smartphone se systémem Android, na počítači doma 

bezplatný Linux? 

iZUŠ spustíte na všech zařízeních, dokonce bez instalace a vždy 

bude vypadat stejně a nabízet všechny funkce. Už žádná dvojí řešení s minimem funkcí. 

 

Spolupráce mezi školami 

Neomezili jsme se pouze na vývoj softwaru, ale podporujeme základní umělecké školství po všech 

stránkách. Připravujeme pro vás platformu pro předávání si zkušeností, materiálů a informací mezi 
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školami, vytváříme, podporujeme a financujeme projekty a semináře. Řešíme věci, které umělecké školy 

pálí. Propojme spolu všechny školy! 

 

Určujeme trendy 

Neustále pro vás vyvíjíme další funkce, abychom pokryli všechny oblasti fungování školy, ve kterých vám 

můžeme pomoci, neustále zpracováváme vaše požadavky a legislativní změny. Během necelých čtyř let 

na trhu jsme se dostali daleko za hranice možností konkurence, která měla na vývoj nesrovnatelně více 

času i financí a nyní se s velkou slávou holedbá, když se jí podaří spustit funkci, která v iZUŠ běží již 

roky. My však už pracujeme daleko za obzorem pouhé správy dokumentace a nůžky se neúprosně 

rozevírají... 

 

Bezplatná verze = všechny placené funkce konkurence 

Znáte jiný software pro ZUŠ, který můžete využívat zdarma? Funkce, které nabízí konkurence 

považujeme za bezplatný standard, který dáváme k dispozici každé škole v republice. U nás platíte až za 

funkce, které využíváte navíc. Platí jinde nejdříve zaplať, potom zkoušej? U nás nekupujete zajíce v pytli! 

 

Kontrola 

Máte neustálý přehled o tom, co kterému zaměstnanci chybí, program sám dokumenty kontroluje 

a zaměstnance upozorňuje. 

 

Úspora  

Využívání systému iZUŠ s sebou přináší časovou i finanční úsporu, nemusíte vše kontrolovat, vyplňovat 

už jednou zadané údaje, ani kupovat drahé tiskopisy SEVT. 

 

Efektivita 

Seznamy žáků s filtry (podle oborů, oddělení, učitelů, ročníků, učeben, s nezaplaceným školným, 

s nevyplněnou třídní knihou ad.), statistiky. 

 

Mobilita 

Všechny dokumenty školy máte na jednom místě, kdekoli a kdykoli, třeba stále s sebou v chytrém 

telefonu, tabletu či notebooku. 

 

Bezplatný převod dat 

Data z programu, který dosud používáte, vám do iZUŠ převedeme zdarma, obvykle do hodiny. 
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Srovnání programů pro ZUŠ 

Jste spokojeni se svým dosavadním programem? Pokud ano, je to dobře, šťastný člověk se umí spokojit 

s málem. I ostatní programy pro ZUŠ jsou užitečnými nástroji – to si mysleli i jiní ředitelé, avšak jen do 

té doby, než vyzkoušeli, co vše se opravdu dá dělat elektronicky pomocí systému iZUŠ. Myslíte, že když 

váš program obsahuje většinu dokumentů pro ZUŠ, že s nimi také dokáže efektivně pracovat? 

Jak u vás probíhá kontrola přihlášek, třídnic, vysvědčení, Výkazu o ZUŠ a veškeré další dokumentace? 

Kolik vám zabere času? Představte si, že za vás tuto práci odvede počítač... Kdysi jsme tutéž práci jako 

vy prováděli ručně, takže víme, co to obnáší, jak vše funguje a jak zajistit v dokumentaci pořádek. Díky 

spojení s profesionálním programátorským řešením tak mohou všechny školy v Česku i na Slovensku mít 

v iZUŠ svého „elektronického zástupce ředitele“. To je však pouze začátek... Nahlédněte do následujícího 

srovnání, nebo nás kontaktujte se svými dotazy na e-mailu info@izus.cz či telefonu +420 725 044 875. 

Vedení dokumentace iZUŠ 
iZUŠ 

zdarma 
běžný 

software 

Přihláška do ZUŠ    

Použití dat z přihlášek v ostatních dokumentech    

Detailní kontrola dat, které rodiče zadávají do přihlášky    

Možnost aktualizace osobních údajů elektronickou přihláškou    

Protokol o přijímání žáků a komisionálních zkouškách    

Předvyplnění protokolu    

Kontrola správného zařazení žáka dle legislativy    

Třídní knihy    

Provázání ročníkových výstupů ŠVP s ročním studijním plánem žáka    

Automatické předvyplnění a přichystání zápisů do TK    

Kontrola úplnosti třídnic    

Kontrola správných termínů výuky v TK    

Rychlost zápisu hodiny do TK 4 vstupy 4 vstupy 7 vstupů 

Rozvrh hodin    

Přesunování barevných hodin v rozvrhu myší    

Kontrola kolizí v rozvrhu    

Kontrola nevyplněného rozvrhu    

Automatický výpočet nepřímé pedagogické činnosti    

Vedení nadúvazkových a grantových hodin    

Vedení doplňkové činnosti    

Kontrola disponibilních hodin    

Vedení docházky zaměstnanců    

Počty odpracovaných hodin jako podklad pro mzdy 
   

Počty stravenek, na které má zaměstnanec nárok 
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Výkaz žáků a vyučovacích hodin    

Zcela automatické vedení výkazu    

Vysvědčení    

Vedení slovního hodnocení    

Možnost použití ozdobného písma na vysvědčení    

Kontrola plnění učebních plánů    

Katalog o průběhu vzdělávání    

Plně automatické zavedení katalogu    

Plně automatické zapisování známek    

Katalog nastudovaných skladeb a záznamy o vystoupení    

Výkaz o ZUŠ    

Možnost snadné detailní kontroly položek výkazu    

Smlouva o zapůjčení nástroje    

Evidence nástrojů po učitelích    

Centrální evidence nástrojů    

Platby školného a půjčovného    

Variabilní symbol stejný po celou dobu studia    

Možnost vyhledat a tisknout sestavy příkazů a plateb po učitelích    
Možnost vyhledat a tisknout sestavy příkazů a plateb 

po oborech, druzích studia    

Možnost vést odděleně žáky v doplňkové činnosti školy    

Hodnocení 92 % 92 % 34 % 

 

Funkce pro maximální komfort iZUŠ 
iZUŠ 

zdarma 
běžný 

software 

Zvýraznění nedostatků v dokumentaci učiteli    

Zvýraznění nedostatků v dokumentaci nadřízeným    

Zobrazení jen dokumentace s nedostatky na dvě kliknutí    

Možnost okamžitého upozornění podřízeného na nedostatky    

Rychlé vyhledávací pole s našeptávačem    

Vyhledávání, filtrování a tisk sestav žáků podle téměř 50 kritérií    

Neomezený přístup odkudkoliv    

Dokumentace, komunikace, předpisy, správa školního webu  

– vše jednoduše na jednom místě    

Intuitivní menu podle školského prostředí    

Hodnocení 100 % 100 % 0 % 
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Komunikace 
iZUŠ 

iZUŠ 

zdarma 
běžný 

software 

Zobrazování vzkazů podřízeným na jednom místě s dokumentací    

Zpětná vazba – potvrzení o přečtení    

Možnost zadat podřízeným úkoly a snadno kontrolovat jejich plnění    

Kalendář akcí    

Zpřístupnění vzkazů a akcí rodičům i široké veřejnosti    

Schvalování akcí vložených podřízenými    

Tvorba programů koncertů    

Přístup rodičů a žáků do Žákovského sešitu    

Hromadná korespondence formou e-mailu    

Hodnocení 88 % 77 % 22 % 

  

Správa školního webu iZUŠ 
iZUŠ 

zdarma 
běžný 

software 

Správa obsahu školního webu automaticky přímo ze systému    

Hodnocení 100 % 100 % 0 % 

 

Provoz iZUŠ 
iZUŠ 

zdarma 
běžný 

software 

Verze softwaru ZDARMA    

Bezplatný převod dat z předchozích programů    

Možnost systém nezávazně vyzkoušet    

Převzetí odpovědnosti za profesionální bezpečnou správu dat    

Nutnost odborné instalace (práce IT odborníka)    

Odstřihnutí od dat z uplynulých let po ukončení smlouvy    

Vysoké pořizovací náklady    

Omezení licencemi    
Nutnost provozovat server pro stálý přístup 

(spotřeba el. energie průměrně 1000 kWh ročně – cca 5000Kč)    

Nutnost zajištění vlastního zálohování dat    
Hodnocení 100 % 100 % 0 % 
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Cena 
iZUŠ 

iZUŠ 

zdarma 
běžný 

software 

Pořizovací náklady 0 Kč 0 Kč  

Pravidelné platby 
Nejvýhodnější cena 

za žáka na měsíc 
0 Kč  

 

Poradenství iZUŠ 
iZUŠ 

zdarma 
běžný 

software 

K dispozici tým programátorů a odborníků v oblasti školství    

Podpora na telefonu  2 hodiny  

Okamžitá technická a legislativní podpora přímo ve vaší škole on-line  2 hodiny  

Uživatelská příručka    

Videonávody    

Každodenní zapracovávání požadavků ředitelů a ČŠI    

Hodnocení 100 % 66 % 33 % 

Celkové hodnocení 94 % 90 % 23 % 

 

Vize do blízké budoucnosti iZUŠ 
iZUŠ 

zdarma 
běžný 

software 

Komunikace s rodiči a žáky pomocí SMS    

Souhrnné informace o škole a grafy pro její efektivní řízení    

Všechny vaše multimédia, dokumenty i web na jednom místě – v iZUŠ    

Projekt na podporu základních uměleckých škol proZUŠ    

Poskytneme vám prostor pro spolupráci – sdílejte a čerpejte 

materiály, zkušenosti a informace s ostatními školami!    
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Chci se zeptat 

Kolik iZUŠ stojí? 

S iZUŠ nemáte žádné pořizovací náklady. Není nutná žádná instalace, program ihned funguje na každém 

zařízení připojeném k internetu, protože se jedná o webovou aplikaci. Stačí zadat www.izus.cz a můžete 

začít. Užíváte-li placenou verzi, platíte jen měsíční nájem odpovídající počtu žáků (v případě 300 žáků na 

škole pouze 300 Kč měsíčně). 

 

Kolik škol iZUŠ používá? 

Počet škol, které zavedly iZUŠ, neustále narůstá. Například v únoru 2015 přibylo mezi uživatele iZUŠ 

dalších 26 škol. V současné době využívá iZUŠ více než 130 škol a aktuální stav můžete sledovat na Mapě 

základních uměleckých škol, které používají informační systém iZUŠ. 

 

Můžeme iZUŠ zavádět postupně? 

Ano. Pokud si vaše škola netroufá na plnou elektronizaci, veďte v iZUŠ matriku a tiskněte vysvědčení, 

postupně objevujte nové funkce a zasvěcujte učitele. iZUŠ vám v tomto rozvoji nabízí velký potenciál, 

Obsahuje obrovské množství funkcí, ale vy využíváte jen ty, které chcete, a to navíc zdarma. 

 

Počítač u nás používá pouze vedení školy. K čemu mi bude iZUŠ dobrý? 

Používání iZUŠ pouze vedením školy vám přinese 

- kontrolu údajů o žácích včetně zařazení dle legislativy a plnění ŠVP 

- kontrolu vedené dokumentace v jakémkoliv rozsahu – ať už jen tisknete vysvědčení a vedete matriku 

nebo řešíte veškerou dokumentaci 

- plně automatické vedení katalogů o průběhu vzdělávání 

- výpočet nepřímé pedagogické činnosti, jejího správného zadání do rozvrhů a docházky zaměstnanců 

- hromadnou korespondenci se zaměstnanci, rodiči i žáky formou e-mailu 

- kompletní vedení a statistiky plateb, upomínání, variabilní symbol stejný po celou dobu studia žáka 

- správu obsahu vašich webových stránek přímo v iZUŠ 

- přihláškou v iZUŠ získáte veškeré údaje zkontrolované přímo od rodičů, které budete ve všech 

dokumentech potřebovat, ne sadu údajů s množstvím chyb jako v jiných programech 

- možnost každoročně aktualizovat údaje žáků rodiči 

Funkce, na které jste zvyklí z jiného programu nezmiňujeme, protože je pokládáme za samozřejmost.  

Čím více dokumentace v iZUŠ vedete, tím více vám samozřejmě pomůže. Který ředitel nebo zástupce 

viděl, jak se reálně v iZUŠ kontrolují například třídnice, ví, o čem píšeme. 

 

Bude iZUŠ umět ovládat opravdu každý? 

Podle zkušeností ze škol používajících iZUŠ můžeme potvrdit, že práci s iZUŠ zvládnou zaměstnanci 

důchodového věku, handicapovaní, dokonce i slepí učitelé. Těm, kterým dělá obsluha PC problémy, 

ochotně nabídli pomoc jejich kolegové nebo vlastní děti, takže iZUŠ využívá celý pedagogický sbor. 

 

Je k plnému využívání iZUŠ nutné, aby měl každý učitel svůj počítač? 

Nikoli. Počítačem s přístupem k internetu musí být vybaveno pouze vedení školy a alespoň jeden počítač 

k dispozici ve sborovně pro učitele. Na začátku týdne si učitelé mohou vytisknout jednu stránku A4 (Výpis 

z třídních knih), kde mají všechny zápisy z hodin z přechozího týdne. Jen si zaznačí změny, kterých není 

mnoho (místo stupnice C dur D dur, místo etudy č. 1 č. 2), ostatní zůstává stejné. Tyto změny pak 

zaznačí do iZUŠ, nezabere jim to více než 5 minut denně či 30 minut týdně. I pro vedoucí pracovníky je 

to vhodný způsob kontroly, když si u učitele zobrazí všechny zápisy z minulého týdne a hned vidí, co 

komu chybí. Učitelé se u počítače ve sborovně vystřídají během přestávek, po nebo před výukou, kdy 

mají povinnost přípravy na vyučování (nepřímou pedagogickou činnost). Někteří učitelé mají vlastní 

notebooky, tablety či chytré telefony, které si nosí do školy, jiní mají své počítače doma, mohou tak 

doplňovat své dokumenty prakticky kdekoli a kdykoli. 

 

Musí iZUŠ využívat celá škola nebo mohou jen někteří zaměstnanci? 

Nemusí. iZUŠ může využívat byť jen jeden zaměstnanec školy, když shledá výhody programu 

nápomocné. Získá tak například možnost tisku vysvědčení, která by jinak musel vypisovat ručně. Když se 

později rozhodnou i další učitelé iZUŠ využívat, mohou se kdykoli připojit. 

https://www.izus.cz/
https://www.izus.cz/o_webu/mapa_skol/
https://www.izus.cz/o_webu/mapa_skol/
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Je možné uskutečnit na naší škole školení zaměstnanců? 

Samozřejmě. Přestože věříme, že program je velmi jednoduchý na obsluhu a obsahuje podrobnou 

nápovědu ke každé funkci, můžeme přijet k vám a zhruba dvouhodinovou prezentací seznámit všechny 

zaměstnance s iZUŠ a zodpovědět vaše dotazy. Sjednejte si s námi termín školení. 

 

Reaguje iZUŠ na legislativní změny a požadavky škol? Jak se o novinkách dozvím? 

Vývoj systému iZUŠ je nepřetržitý, dokumenty tak jsou stále aktuální a korespondují s platnou 

legislativou. Požadavky jednotlivých škol jsou konzultovány s ostatními školami a po odsouhlasení 

zpracovány. O nových funkcích a úpravách stávajících funkcí jsou uživatelé informováni na stránce 

Novinky. Na čerstvé novinky jsou upozorněni hned po přihlášení do iZUŠ na Hlavní straně. Kdykoli 

později se k nim dostanou kliknutím na odkaz Novinky, který je umístěn v patičce (tmavém pruhu zcela 

vespod každé stránky). 

 

Musím dokumentaci tisknout? 

Nemusíte! Ač přetrvávají různé fámy a záměny s předpisy pro základní školy, veškerá povinná školní 

dokumentace ZUŠ kromě knihy úrazů a záznamu o těžkém úraze má skartační znak S, nemusí se tedy 

předávat k archivaci. Pokud ale přesto chcete, nic vám nebrání veškerou dokumentaci z iZUŠ vytisknout. 

 

Jaké jsou hardwarové a softwarové nároky na provoz iZUŠ? 

iZUŠ je možné používat na jakémkoli zařízení (na počítači, mobilním telefonu, tabletu apod.) připojeném 

k internetu a vybaveném internetovým prohlížečem (jedná se o stejné předpoklady, jako kdybyste si 

chtěli zobrazit stránku Seznam.cz nebo Google.com). Nejsou žádné zvláštní nároky na hardware (tedy 

výkon procesoru, velikost operační paměti či disku), které by se vymykaly běžnému použití internetového 

prohlížeče. Provoz není závislý na jednom určitém operačním systému, iZUŠ je tedy možné používat na 

systémech Microsoft Windows, Apple Macintosh, Linux, Symbian, iPhone/iPad, Android a dalších. Zobrazit 

webové rozhraní iZUŠ by měl veskrze každý internetový prohlížeč, jmenujme např. Microsoft Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Apple Safari a další. Nejlepšího komfortu je dosaženo 

při provozu v desktopových prohlížečích (tedy na počítači) v aktuálních verzích a při rozlišení displeje 

1280 pixelů na šířku a větším (naprostá většina počítačů tento standard již splňuje). 

 

Mohu si iZUŠ nezávazně vyzkoušet? 

Všichni ředitelé základních uměleckých škol obdrželi přihlašovací údaje, aby si mohli na své škole 

vyzkoušet, jak jednoduchá a efektivní je správa všech dokumentů v iZUŠ. Pokud jste přihlašovací údaje 

neobdrželi (třeba z důvodu výměny ředitele) nebo je potřebujete zaslat znovu, kontaktujte nás. Ochotně 

vám vyhovíme. Zdarma vám převedeme vaši databázi žáků a zaměstnanců do iZUŠ a můžete ihned 

využívat všech výhod informačního systému. 

 

Je možné propojit iZUŠ a školní web? 

Ano. iZUŠ a web vaší školy mohou vzájemně spolupracovat, sdílet společné údaje, takže nebudete muset 

aktualizovat informace na dvou místech. Díky propojení pomocí XML můžete z iZUŠ spravovat obsah 

vašich webových stránek. Nezapomenete tek zveřejnit žádný koncert, důležitou akci, aktualitu, vzkaz 

rodičům či sdělení pro veřejnost. Kontakty na vaše zaměstnance a údaje o nich budou vždy aktuální, 

zveřejnit je můžete v rozsahu, jaký uznáte za vhodný. Můžete rovněž vyvěsit elektronickou přihlášku, 

zveřejnit rozvrhy či jiné dokumenty školy. 

 

Nemůže mi kolega vstoupit do dokumentace a upravovat ji? 

V iZUŠ existuje 6 typů uživatelů od žáků po administrátora iZUŠ. Každý z nich může zobrazovat 

a upravovat jen to, co mu náleží. Například žák vidí svůj rozvrh, žákovskou knížku apod. nemůže však 

měnit žádné údaje. Učitel vidí jen své žáky a jejich dokumentaci bez rodného čísla, do dokumentace 

ostatních pedagogů může nahlížet jen tehdy, pokud mu přidělíte práva vedoucího pracovníka atd. Ředitel 

vidí kdykoli vše. 

 

Potřeboval bych se ještě na něco zeptat. 

Nebojte se na cokoliv nezávazně zeptat a kontaktujte nás na e-mailu info@izus.cz nebo telefonu  

+420 725 044 875. 

https://www.izus.cz/kontakt/
https://www.izus.cz/o_webu/novinky/
https://www.izus.cz/
https://www.izus.cz/kontakt/
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1. PRVNÍ KROKY V iZUŠ 

1.1 Přihlášení 

Do iZUŠ se mohou přihlásit všichni zaměstnanci školy, žáci a jejich zákonní zástupci (rodiče). Pokud jste 

neobdrželi přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo), požádejte vedení školy o jejich zaslání či 

sdělení. Pro vstup do iZUŠ otevřete internetový 

prohlížeč (Mozilla Firefox, Internet Explorer, 

Google Chrome a další) a do adresního řádku 

napište www.izus.cz. Objeví se vám hlavní 

strana iZUŠ.  

 

V levé horní části stránky naleznete sekci 

Přihlášení, kde jsou umístěna políčka pro 

uživatelské jméno a heslo. Do nich zadejte 

přihlašovací údaje a stisknutím tlačítka Přihlásit 

je odešlete. Pokud se do systému přihlašujete 

poprvé, přihlašovací údaje naleznete 

pravděpodobně v e-mailu zaslaném vedením 

školy. Jelikož se (z bezpečnostních důvodů) jedná 

o náhodná písmena a čísla, doporučujeme je po 

přihlášení změnit na stránce Nastavení uživatele. 

 

 Tip 

Pro zrychlení přístupu k iZUŠ doporučujeme jeho 

nastavení jako domovské stránky vašeho 

prohlížeče nebo přidání do lišty záložek či panelu 

oblíbených položek. 

 

 

 

1.1.1 Časté dotazy k přihlášení 

 Kdo se může do iZUŠ přihlásit? 

Přihlásit se mohou všichni zaměstnanci školy, žáci a jejich zákonní zástupci (rodiče). Pokud jste 

neobdrželi přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo), požádejte vedení školy o jejich sdělení 

či zaslání. 

 Můžu si změnit heslo? 

Přihlašovací údaje (uživatelské jméno i heslo) si můžete změnit na lépe zapamatovatelné. Mějte však na 

zřeteli bezpečnostní rizika spojená s neoprávněným užitím vašich přihlašovacích údajů a zvolte raději 

složitější heslo, které budete znát jen vy. Po přihlášení klikněte na své jméno (zobrazené v levém sloupci 

pod textem Přihlášený uživatel), dostanete se na stránku Nastavení uživatele. Zde také může vedení 

školy měnit přihlašovací údaje svých zaměstnanců, žáků a jejich zákonných zástupců. 

 Zapomněl jsem přihlašovací údaje. 

Pokud jste zapomněli přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo), můžete si na vaši e-mailovou 

adresu nechat zaslat nové. Přejděte na stránku Nové heslo a postupujte dle pokynů. Pokud se vám 

přihlašovací údaje nedaří nastavit tímto způsobem, obraťte se na vedení vaší školy. 

 Nedaří se mi do iZUŠ přihlásit. 

Máte-li potíže s přihlášením či odhlášením do iZUŠ, zkuste smazat cookie a přihlásit se znovu. 

http://www.izus.cz/nastaveni_uctu/
http://localhost/nastaveni_uctu/
http://www.izus.cz/nastaveni_uctu/nove_heslo/
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 Hned po přihlášení dojde k odhlášení. 

iZUŠ využívá pro uchovávání informace o přihlášeném uživateli cookie. Nastavte svůj internetový 

prohlížeč, aby povoloval ukládání cookies a dovoloval pracovat se skripty v jazyce JavaScript. 

 Dostanu se na stránku, která chce, abych se přihlásil, ale přihlášený už jsem. 

Váš prohlížeč si do počítače uložil stránku, která už není aktuální (na které jste byli nepřihlášeni). Je 

třeba tuto stránku smazat a načíst její aktuální podobu. Odhlaste se z iZUŠ, zavřete prohlížeč a znovu jej 

otevřete. V menu prohlížeče zvolte „Historie -> Vymazat dočasné soubory“ nebo „Nástroje -> Smazat 

historii prohlížení“, označte volbu „Dočasné soubory Internetu“ nebo „Cache prohlížeče“ (ostatní volby 

mohou zůstat neoznačené) a potvrďte smazání. Přihlaste se do iZUŠ a již by mělo být vše v pořádku. 

Prohlížeč si znovu načte aktuální podobu stránky. Objevuje-li se vám toto hlášení často, bylo by vhodné 

v nastavení prohlížeče nastavit kratší dobu, po které prohlížeč načítá aktuální podobu stránek. 

 Nemohu se přihlásit, protože jsem v iZUŠ již přihlášen. 

iZUŠ z bezpečnostních důvodů umožňuje, aby byl uživatel přihlášen v jeden okamžik pouze jednou, tedy 

nikoli na více počítačích či ve více prohlížečích (neplatí o zobrazení iZUŠ ve více oknech/panelech jednoho 

prohlížeče). Proto je důležité, abyste se po skončení práce v iZUŠ vždy odhlásili (kliknutím na odkaz 

„odhlásit“ – v levém sloupci pod vaším jménem). Pokud se nemůžete přihlásit, může to být 

z následujících příčin: 

1. jste již přihlášeni na jiném počítači => odhlaste se na onom počítači a přihlaste znovu zde (nebo 

viz bod 6) 

2. jste již přihlášeni v jiném prohlížeči => odhlaste se v onom prohlížeči a přihlaste znovu zde (nebo 

viz bod 6) 

3. byla smazána cookie ve vašem prohlížeči, stalo se tak možná v důsledku zavření prohlížeče bez 

předchozích odhlášení z iZUŠ => po ukončení práce v iZUŠ se nezapomeňte odhlásit a teprve 

potom zavřete prohlížeč, nyní budete muset vyčkat automatického odhlášení (nebo viz bod 6) 

4. pokud jste připojeni k internetu přes Wi-Fi či mobilní internet, mohlo dojít k přepojení do jiné sítě 

a změně IP adresy, čímž je váš počítač z pohledu internetu považován za odlišný než předtím, 

iZUŠ identifikoval jiný počítač a z výše uvedených důvodů vás odmítl přihlásit, vyčkejte 

automatického odhlášení (nebo viz bod 6) 

5. vaše přihlašovací údaje mohla zjistit jiná osoba a přihlásit se pod vaším jménem, nebo jste se 

neodhlásili a jiná osoba na onom počítači pracuje v iZUŠ pod vaším jménem => jestliže se čas 

automatického odhlášení zvyšuje a zneužití přihlašovacích údajů nemůžete ovlivnit, okamžitě 

kontaktujte správce webu, aby zablokoval váš účet v iZUŠ (nebo viz bod 6) 

6. pokud nemůžete zajistit odhlášení podle předchozích bodů, můžete zvolit následující postup, 

předchozí přihlášení bude zrušeno, neuložená data v předchozím přihlášení budou ztracena. 

Přesný postup, pokud obdržíte hlášení „Uživatel (vaše uživatelské jméno) je již přihlášen…“: 

Vyplňte uživatelské jméno a heslo, následně zaškrtněte zatržítko „Vynutit odhlášení“, klikněte na 

tlačítko Přihlásit. 

 Zadal jsem 5× špatné heslo a byl mi zablokován přístup do iZUŠ. 

Jedná se o bezpečnostní ochranu před odhalením vašeho hesla jinou osobou, která se neustálým 

zkoušením různých hesel může snažit získat přístup do iZUŠ vaším jménem. Vyčkejte 60 minut, až vám 

bude přístup automaticky odblokován, a znovu se přihlaste. Pokud si své heslo nepamatujete, můžete si 

po uplynutí této doby nastavit jiné, zvolte však takové heslo, které budete znát jen Vy, aby ho jiná osoba 

nemohla uhodnout. 

 Proč jsem byl automaticky odhlášen?  

Když se vzdálíte od počítače a zapomenete se odhlásit, může přijít jiná osoba a pokračovat v iZUŠ pod 

vaším jménem. Z toho důvodu program obsahuje funkci automatického odhlášení po 60 minutách 

nečinnosti. Vždy, když se od počítače vzdalujete (byť jen na pár minut), odhlaste se. Dokumenty obsahují 

citlivé osobní údaje, které by mohla neoprávněná osoba zneužít. Přednastavenou dobu 60 minut pro 

automatické odhlášení si můžete změnit na straně Nastavení uživatele. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/IP_adresa
https://www.izus.cz/nastaveni_uctu/
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1.2 Rozložení stránky, ovládání 

Po přihlášení do iZUŠ se vám zobrazí Hlavní strana. Kromě obsahu stránky, který se zobrazuje 

v její pravé části, je celkové rozložení všech dalších stránek neměnné. Stojí tedy zato se seznámit se 

všemi užitečnými prvky, které v levém sloupci, v záhlaví a zápatí naleznete. 

1.2.1 Levý sloupec 

Pod logem iZUŠ se nachází vaše uživatelské jméno (které slouží zároveň 

jako odkaz na Nastavení uživatele), odkaz odhlásit, menu (viz níže), 

aktuální datum a čas, vyhledávací pole (v němž můžete hledat žáky, 

zaměstnance, zákonné zástupce a jejich údaje), kalendář (ve kterém se 

zobrazují aktuální akce, které je možné touto cestou také zadávat) 

a nakonec přepínač školního roku (který slouží pro zobrazení dat z minulých 

let, ve kterých jste již iZUŠ využívali). 

 

1.2.2 Zápatí 

V levé části zápatí naleznete odkaz na přidání 

stránky do oblíbených položek  (což vám 

zrychlí přístup k příslušné stránce), odkaz 

na tisk, pro přechod na horní část stránky a k informacím o autorských 

právech.  

 

 
Uprostřed jsou umístěny informace O webu, dále Nápověda (kde naleznete 

odpovědi na nejčastější dotazy), Novinky (informace o změnách v iZUŠ 

na základě požadavků uživatelů a měnící se legislativy či formulářů), 

Nastavení (v němž můžete nastavovat přihlašovací údaje, vzhled, zapisování 

hodin do třídních knih a parametry tisku různých dokumentů), Prohlášení 

o přístupnosti a Mapu webu (která vám může pomoci, když nemůžete 

najít určitou stránku).  

 

Zápatí vpravo uzavírá odkaz na autora 

webu. 

1.2.3 Záhlaví 

Abyste viděli co nejvíce obsahu stránky, je záhlaví minimalizováno. Zobrazuje se zde název stránky 

a případně tzv. drobečková navigace, která vám vypisuje, kde ve struktuře webu se zobrazovaná 

stránka nachází. Pokud máte malou obrazovku a chcete ušetřit místo, které zabírá levý sloupec, můžete 

do záhlaví přesunout menu, které se zde zobrazuje ve střízlivější podobě. Pokud se nacházíte na stránce 

určité osoby (dokumenty zaměstnance, žáka apod.), zobrazí se vám při najetí na její jméno v nadpisu 

okno s rychlými odkazy. 

 

 

http://www.izus.cz/nastaveni_uctu/
http://www.izus.cz/o_webu/napoveda/
http://www.izus.cz/o_webu/novinky/
http://www.izus.cz/nastaveni/
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 Tip 

K vyhledávání žáků, zaměstnanců i zákonných zástupců doporučujeme použít vyhledávací pole. Obsahuje 

našeptávač, díky kterému stačí zadat první písmena příjmení a následně kliknout na tlačítko u hledané 

osoby, které vám může zobrazit rovnou její dokumenty či osobní údaje, případně žáky hledaného 

zaměstnance. 

 

Web se mi zobrazuje nesprávně 

Zkuste aktualizovat stránku klávesou F5, případně klávesovou zkratkou Ctrl+F5. Pokud se zobrazení 

nespraví, možnou příčinou je zvolení jiné vzhledu, např. bez grafických prvků. Přejděte na sekci Změna 

vzhledu. Další příčinou může být nestandardní nastavení vašeho internetového prohlížeče. iZUŠ je 

optimalizován pro všechny dnes běžně používané prohlížeče (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, 

Google Chrome, Opera, Safari ad.) v aktuálních verzích a se standardním nastavením. 

 

Údaje zadané v iZUŠ nejsou správné, ale nemám možnost je upravit 

Obraťte se na zaměstnance či vedení vaší školy, kteří mají práva upravovat veškeré údaje. 

 

 

 

1.3 Menu 

Zásadním organizačním prvkem iZUŠ, díky němuž můžeme web procházet, je Menu. Při hledání příslušné 

informace či dokumentu je třeba uvažovat, které položky menu se daná informace týká – zda 

konkrétního Žáka, Skupiny žáků, Učitele, nebo Školy. 

Hlavní strana obsahuje aktuální 

informace a připravené dokumenty 

ke každodenní práci učitele. 

Položky Přihláška do ZUŠ a Kontakty 

jsou přístupné i nepřihlášeným 

uživatelům. 

Pro zrychlení procházení webu se 

vám při najetí myší na jednotlivé 

položky menu zobrazí podmenu, 

které vás nasměruje přímo na 

některé podřazené stránky. 

Podrobné informace o jednotlivých 

položkách naleznete v kapitole  

Práce v iZUŠ - Stránky a dokumenty 

webu. 

http://localhost/o_webu/napoveda/#zmena_vzhledu
http://localhost/o_webu/napoveda/#zmena_vzhledu
http://www.izus.cz/
http://www.izus.cz/prihlaska_do_zus
http://www.izus.cz/kontakt/
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2. ZAVÁDÍME iZUŠ – ÚKONY NA ZAČÁTKU A KONCI 

ŠKOLNÍHO ROKU 

Při zavedení iZUŠ do školy, a v menší míře pak na začátku každého školního roku, je třeba provést řadu 

úkonů, aby vám iZUŠ během školního roku bezchybně sloužil.  Je do něj třeba zadat údaje, se kterými 

bude pracovat. V kapitole Zavádíme iZUŠ naleznete posloupnost těchto kroků; jejich vlastní realizaci pak 

podrobně popisuje kapitola Práce v iZUŠ - Stránky a dokumenty webu. Všem novým školám 

doporučujeme uspořádat školení zaměstnanců – stačí nás kontaktovat, smluvíme si termín a přijedeme. 

2.1 Převod žáků z minulého školního roku 

2.1.1 Minulý rok jste pracovali v iZUŠ 

Žáci se převádí automaticky. Koncem měsíce srpna byla všem školám vytvořena nová databáze 

prezentující nový školní rok. Do ní byli převedeni zaměstnanci, žáci a některé související dokumenty. 

Předcházející školní rok byl zachován beze změn a zaarchivován. Můžete do něj kdykoli nahlédnout, 

avšak již není možné údaje měnit. Tuto možnost má jen vedení školy (uživatel s právy administrátora 

školy). Mezi jednotlivými školními roky se můžete přepínat volbami v levém sloupci. Žákům byl v novém 

školním roce dle Protokolu o komisionálních zkouškách z předcházejícího roku nastaven ročník a třídní 

učitel. 

Pokud žák  protokol neměl (např. žáci výtvarného oboru), byl žákům ročník o jeden navýšen. Vsouvislosti 

s ročníkem byl posunut i druh studia (z přípravného do základního, případně ze základního do studia pro 

dospělé), bylo-li to třeba. Všem žákům byla navýšena třída (v ZŠ, SŠ či jiné). Žákům hudebního oboru 

byl o jeden navýšen ročník HN/PHV.  

Z dokumentů byly převedeny platby školného týkající se již nového školního roku. Též vzkazy 

na Nástěnce, které se mají v novém roce zobrazovat. Ostatní dokumenty, které vznikají každý rok znovu, 

jsou prázdné. 

2.1.2 S iZUŠ letos začínáte 

Abyste nemuseli všechny informace vyplňovat ručně, obraťte se na technickou podporu iZUŠ. 

S převodem dat z jiných aplikací vám pomůžeme. 

2.2 Úkony administrátora školy  

1. Zkontrolujte údaje na straně Škola (nápověda viz kapitola 4.2.1) případně je doplňte či upravte 

a následně uložte. 

2. Pokud má škola nová studijní zaměření (začíná vyučovat podle ŠVP), na straně Studijní zaměření 

a předměty (nápověda viz kapitola 4.2.4) vytvořte studijní zaměření a přidejte k nim patřičné 

předměty. Tato nová studijní zaměření následně zatrhněte na straně Škola a údaje uložte. 

3. Na straně Zaměstnanci (nápověda viz kapitola 4.3.4) přidejte nové zaměstnance a ukončete 

pracovní poměr těm, kteří odešli. 

4. V Nastavení uživatelů (viz kapitola 4.9.1) zkontrolujte, případně upravte práva zaměstnancům, 

stanovte vedoucí pracovníky a jejich podřízené. Uživatelům, kteří ještě nemají přístupové údaje, 

je zde vygenerujte a odešlete příslušnou hromadnou funkcí. Funkci je třeba spouštět opakovaně, 

dokud se všechny údaje neodešlou. 

5. Na straně Nastavení plateb (nápověda viz kapitola 4.2.3) zkontrolujte, případně upravte předpisy 

školného a půjčovného. 

6. Máte-li již zařazeny všechny žáky, v Hromadných funkcích spusťte první funkci „Uložit příkazy 

k úhradě školného u všech žáků, kteří je ještě nemají uloženy“. Případné individuální odlišnosti 

ve školném řešte dle Nápovědy na webu (nebo dle nápovědy v kapitole 4.5.9) Příkazy rozešlete 

rodičům pomocí funkce Poslat zprávu (na straně Žáci), případně třetí hromadnou funkcí. 

7. Vzkazy zaměstnancům, zákonným zástupcům a žákům můžete napsat na Nástěnku (nápověda 

viz kapitola 4.1.1). 

http://www.izus.cz/kontakt/
http://www.izus.cz/skola/
http://www.izus.cz/studijni_zamereni_a_predmety/
http://www.izus.cz/studijni_zamereni_a_predmety/
http://www.izus.cz/zamestnanci/
http://www.izus.cz/nastaveni_uctu/
http://www.izus.cz/skola/platby/nastaveni_plateb/
http://www.izus.cz/skola/hromadne_funkce/
http://www.izus.cz/o_webu/napoveda/#jak_nastavit_zakum_prikazy_k_uhrade_skolneho_pujcovneho_a_evidovat_platby
http://www.izus.cz/skola/dokumenty/nastenka/
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8. Koncerty, besídky, schůze, zkoušky atd. můžete vložit do Akcí školy (nápověda viz kapitola 

4.1.2). 

2.3 Úkony vedoucích pracovníků 

9. Na straně Žáci zařaďte Nezařazené žáky, kteří si podali Přihlášku do ZUŠ (viz kapitola 4.5.10). 

10. Pokud víte o nových žácích, kteří nastoupí ke studiu, ale nepodali si přihlášku, přidejte je k učiteli 

sami vyplněním Osobních údajů nového žáka. Údaje pak třídní učitel se zákonnými zástupci 

či žákem doplní. 

11. Pokud ke studiu opět nastoupí žáci, kterým jste v minulém školním roce ukončili studium, 

zobrazte si na straně Žáci Filtry a hledání, ve filtru Bývalí/končící/budoucí žáci zvolte Současní 

a bývalí žáci, požadovaného žáka vyhledejte. V Osobních údajích žáka vynulujte Datum ukončení 

studia (jako hodnoty budou Den, Měsíc, Rok). 

12. Pokud víte, že někteří žáci ke studiu nenastoupí, ale jsou ještě zobrazeni mezi současnými žáky, 

nastavte jim v Osobních údajích žáka Datum ukončení studia (nejspíše k poslednímu dni 

minulého školního roku). 

2.4 Úkony všech učitelů 

1. Přečtěte si vzkazy na Nástěnce a seznamte se s nadcházejícími Akcemi školy. 

2. Ve svých Osobních údajích zaměstnance (nápověda viz kapitola 4.3.4) zkontrolujte, doplňte 

či upravte údaje (především učebny, vyučovaná studijní zaměření a kolektivní výuku) a následně 

uložte. 

3. Chcete-li už v srpnu vidět na straně Žáci i žáky, kteří nastoupí studium až od září, klikněte 

na tlačítko Filtry a hledání. Ve filtru Bývalí/končící/budoucí žáci zvolte Současní a budoucí žáci 

a potvrďte tlačítkem Zobrazit podle kritérií. Pokud tyto žáky chcete vidět vždy při příchodu 

na stranu Žáci, nastavení filtrů si uložte tlačítkem pod nimi. 

4. Zkontrolujte, případně doplňte či upravte a následně uložte Osobní údaje svých žáků (nápověda 

viz kapitola 4.5.10). Věnujte hlavně pozornost Navštěvované škole a třídě, zařazení do ročníku 

a ročníku HN/PHV. Zatrhněte žákům kolektivní výuku, kterou budou navštěvovat. 

5. Pokud vám mezi žáky některý žák chybí, zkontrolujte nejprve nastavení Filtrů (nápověda viz 

kapitola 4.5.2), případně se obraťte na vedoucího pracovníka, zda není žák teprve 

v Nezařazených žácích. Pokud si žák ještě nepodal Přihlášku do ZUŠ, obraťte se na rodiče, 

případně požádejte vedoucího pracovníka, aby vám žáka přidal. 

6. Uložte si všechny žáky a kolektivy do Rozvrhu hodin (Zaměstnanci -> Dokumenty zaměstnance), 

později ho můžete ještě změnit. Je lepší v něm mít alespoň přibližně všechny hodiny. 

7. U všech svých žáků v Příkaze k úhradě školného (Žáci -> Dokumenty žáka) zkontrolujte zadanou 

částku, případně příkaz upravte. O správnosti příkazů k úhradě informujte vedení školy, které 

může hromadně obeslat všechny žáky s žádostí o zaplacení školného. Žákům též můžete předat 

Příkaz k úhradě v tištěné podobě (Žáci -> Dokumenty žáka -> vedle Příkazu k úhradě školného 

tlačítko Tisknout). Nebo se zákonní zástupci či žáci mohou přihlásit do iZUŠ, zde údaje k platbě 

zjistí nebo si Příkaz k úhradě vytisknou sami. 

8. Bude-li mít žák zapůjčený nástroj, vytvořte mu Smlouvu o zapůjčení nástroje (Žáci -> 

Dokumenty žáka). Následně nastavte Příkaz k úhradě půjčovného (Zaměstnanci –> Dokumenty 

zaměstnance –> Seznam smluv o zapůjčení nástroje nebo Žáci -> Dokumenty žáka). 

9. Pokud máte uložen Rozvrh hodin, v den, kdy má mít žák či kolektiv hodinu, se předvyplní jeho 

Třídní kniha. Na Hlavní straně klikněte na tlačítko Zapsat hodinu, doplňte údaje a zápis uložte. 

Pokud nemáte Rozvrh hodin ještě uložený, v třídní knize klikněte na tlačítko Zapsat pravidelnou 

hodinu. Co nejdříve si však uložte všechny žáky do Rozvrhu hodin, aby se vám zápisy do třídních 

knih předvyplňovaly. 

2.5 Úkony ostatních zaměstnanců 

1. Přečtěte si vzkazy na Nástěnce a seznamte se s nadcházejícími akcemi školy. 

http://www.izus.cz/skola/akce/
http://www.izus.cz/zaci/
http://www.izus.cz/zaci/osobni_udaje/?id_zaka=novy
http://www.izus.cz/zaci/?zobrazit_filtry=1#filtry
http://www.izus.cz/skola/dokumenty/nastenka/
http://www.izus.cz/skola/akce/
http://www.izus.cz/zamestnanci/osobni_udaje/
http://www.izus.cz/zaci/
http://www.izus.cz/zaci/osobni_udaje
http://www.izus.cz/zaci/?zobrazit_filtry=1#filtry
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2. Ve svých Osobních údajích zaměstnance zkontrolujte, doplňte či upravte údaje (především 

učebny, vyučovaná studijní zaměření a kolektivní výuku) a následně uložte. 

2.6 Klasifikace a postupové zkoušky - uzavření celoroční 
práce 

1. Před přijímacími, závěrečnými či jinými zkouškami (případně po nich) vytvořte a vytiskněte 

Protokol o přijímání žáků a komisionálních zkouškách. 

2. Zadejte klasifikaci na Vysvědčení (případně výpis z vysvědčení). Zkontrolujte, zda také učitelé 

ostatních předmětů vašim žákům již zadali známky. Katalogy se vyplní automaticky. 

3. Pokud je vaším úkolem také tisk vysvědčení, nastavte a zkontrolujte ve vašich dokumentech 

zaměstnance podobu vysvědčení v náhledu a hromadně je vytiskněte. 

4. Stejným způsobem můžete hromadně vytisknout další z vašich dokumentů. 

5. Žákům, kteří ukončili studium, nastavte datum ukončení studia v jejich osobních údajích. 

! Nepoužívejte tlačítko Smazat žáka! Data je třeba ještě mnoho let archivovat! 

6. Data jsou na konci školního roku zaarchivována a v dalších letech jsou zpřístupněna vedení školy 

nastavením příslušného školního roku v políčku v levém sloupci a to bez možnosti úprav. 
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3. NEJČASTĚJŠÍ ÚKONY V IZUŠ 

Nastavení osobních údajů zaměstnance    str. 31 

Nastavení osobních údajů žáka      str. 51 

Vytvoření rozvrhu hodin      str. 35 

Zapůjčení nástroje       str. 39 

Platby školného        str. 48 

Zápis individuální hodiny      str. 55 

Zápis kolektivní hodiny       str. 57 

Vytvoření protokolu o přijímání žáků a  

komisionálních zkouškách      str. 59 

Vysvědčení         str. 60 

Ukončení studia        str. 45 
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4. PRÁCE V iZUŠ - STRÁNKY A DOKUMENTY WEBU 

4.1 Hlavní strana  

Po přihlášení do iZUŠ se vám zobrazí Hlavní strana, kterou můžeme přirovnat k pracovnímu stolu 

přichystanému k vyučování. Na této straně vidí uživatel vzkazy na Nástěnce, aktuální Akce, učitelé mají 

přichystány Třídní knihy pro aktuální vyučovací den, případně ještě ty, ve kterých chybí zápisy a konečně 

naleznou pole pro rychlý přístup ke všem třídním knihám. 

Malá čísla, která se zobrazují na položce menu Hlavní strana, vám signalizují počet nevyplněných zápisů 

v třídní knize a nepřečtených vzkazů na nástěnce. 

 

 

4.1.1 Nástěnka 

Nástěnka slouží podobně jako ta ve vaší sborovně k šíření aktuálních informací. Výhodou nástěnky v iZUŠ 

je to, že si ji všichni přečtou, protože se zobrazuje na hlavní straně, tedy po každém přihlášení. Zobrazují 

se zde jen informace aktuální, které je navíc možno adresovat určitým skupinám uživatelů 

(zaměstnancům, žákům, zákonným zástupcům, veřejnosti) případně konkrétním osobám. 

Po zobrazení nového vzkazu na Nástěnce (popř. jeho změně) je každý uživatel vyzván k jeho přečtení, 

které potvrdí tak, že myší najede na vzkaz a stiskne tlačítko Potvrdit přečtení. Vedení školy tak má 

přehled o tom, kolik uživatelů vzkaz přečetlo. Vzkaz na nástěnce je možné také zvýraznit, zůstane pak 

na Hlavní straně zobrazen až do zrušení zvýraznění. Kliknutím na samotný nadpis Nástěnka zobrazíte 

všechny vám určené vzkazy. Vkládat vzkazy na nástěnku může pouze administrátor školy. 

 

Přidání vzkazu na nástěnku (pouze administrátor školy) 

Na stránce Nástěnka (Hlavní strana -> Nástěnka) stiskněte Přidat vzkaz. Nastavte, v jakém období se 

má vzkaz na nástěnce zobrazovat, a napište text vzkazu. Zatrhněte, jakým skupinám uživatelů se vzkaz 

má zobrazovat, případně po kliknutí na odkaz Jen někteří… vyberte konkrétní adresáty vzkazu. 

http://www.izus.cz/skola/dokumenty/nastenka/
http://www.izus.cz/skola/akce/
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Pro zdárné přidání stiskněte Uložit vzkaz. Pro neuložení, popř. zanechání původního stavu, stiskněte 

tlačítko Neukládat vzkaz. Pro jeho úplné smazání stiskněte Smazat vzkaz. 

Úprava a smazání vzkazu (pouze administrátor školy) 

Na stránce Nástěnka klikněte na konkrétní vzkaz nebo na vzkaz najeďte myší na hlavní straně a stiskněte 

Upravit. Pro úpravu postupujte jako při přidání vzkazu. Pro smazání stiskněte Smazat vzkaz. 

 

Zobrazení vzkazu pro veřejnost 

Vzkazy na nástěnce se mohou zobrazovat i na webu školy, např. v Aktualitách. Můžete tak snadno 

informovat o úspěších v soutěžích, nových fotografiích z koncertů, o změnách ve výuce apod. Propojení 

iZUŠ se školním webem je realizováno souborem XML. S jeho zpracováním vám pomůže autor školního 

webu, případně se můžete obrátit na technickou podporu iZUŠ. 

 

 

4.1.2 Akce  

Na hlavní straně naleznete také aktuální akce. Jsou to různá vystoupení, porady, dny pracovního volna 

apod. Akce jsou obvykle zobrazovány v týdenním předstihu. Jejich adresnost, způsob zobrazování 

a vkládání jsou obdobné jako u Nástěnky. 

Akce jsou rozděleny podle data a času konání do tří skupin: Právě probíhající, Budoucí a Minulé. Každá 

akce obsahuje datum a čas Začátku a Konce akce, Název akce, Místo konání, případně Poznámky 

a informaci, pro koho je akce viditelná, tedy pro zaměstnance (zkratka Zam.), zákonné zástupce (ZZ), 

žáky (Žáci) nebo veřejnost (Veř.) nebo jen pro některé konkrétní uživatele (*) z dané skupiny. Akce jsou 

seřazeny podle data a času Začátku. Akci můžete upravit, případně smazat kliknutím na její název. Mezi 

akcemi jsou zobrazeny i dny pracovního volna (1), které nelze upravovat. Akce konané v různých 

týdnech jsou od sebe odděleny přerušovanou čárou, v různých měsících tečkovanou čárou. Právě 

probíhající akce, akce v týdenním předstihu a mimořádné akce (na modrém pozadí) jsou zobrazeny 

na Hlavní straně, abyste měli vždy aktuální přehled o nejbližších akcích. Akce pro veřejnost můžete 

prezentovat na vašem školním webu, pro postup zveřejnění akcí nás kontaktujte. 

 

Kalendář akcí (v levém sloupci) 

ukazuje všechny dny v určitém měsíci, také dny v měsících sousedních (zobrazeny světlým písmem). 

Pokud v daném dni probíhá akce, je tento den zvýrazněn světle modrým pozadím. Jedná-li se pouze 

o den pracovního volna (např. státní svátek), je zobrazen netučným písmem.  

http://www.izus.cz/skola/dokumenty/nastenka/
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Akce školy jsou uvedeny tučným písmem. Je-li v daném dni jednodenní akce (např. koncert), barva 

písma je černá, probíhá-li v daném dni vícedenní akce (např. výstava), barva písma je tmavě modrá. 

Snadno tak na první pohled zjistíte, o jaký typ akce se jedná. 

 
 

Přidání akce (pouze administrátor školy) 

Na stránce Akce (Hlavní strana -> Akce) stiskněte tlačítko Přidat akci. Nastavte začátek a konec akce, 

vyplňte její název, místo konání, případně poznámky. Akci můžete dále označit jako mimořádnou – bude 

se zobrazovat na Hlavní straně nad ostatními akcemi a to i dříve než v týdenním předstihu. Zatrhněte, 

jakým skupinám uživatelů se akce má zobrazovat, případně po kliknutí na odkaz Jen někteří… vyberte 

konkrétní adresáty. Pro zdárné přidání stiskněte Uložit akci. Pro neuložení, popř. zanechání původního 

stavu stiskněte Neukládat akci. Pro její úplné smazání Smazat akci. 

 

 

 
 

Úprava a smazání akce (pouze administrátor školy) 

Na stránce Akce klikněte na konkrétní akci. Pro úpravu postupujte jako při přidání akce, pro smazání 

stiskněte Smazat akci. 

 

Dny pracovního volna 

iZUŠ obsahuje kalendář prázdnin a dnů pracovního volna. Akce tohoto typu není možné upravovat. 

 

Zobrazení akce veřejnosti 

viz Nástěnka (4.1.1). 

4.1.3 Třídní knihy – nejrychlejší přístup a vyplňování  

Část hlavní strany, kterou budete používat nejčastěji, jsou Třídní knihy. 

Pod tímto nadpisem máte seřazeny hodiny, které je třeba aktuálně zapsat a pole pro rychlý přístup 

k vašim třídnicím. Podrobné informace k třídním knihám naleznete v kapitolách 4.6.3 Třídní kniha pro 

individuální a skupinovou výuku a 4.6.4 Třídní kniha pro kolektivní výuku, již zde si ale uvedeme 

nejrychlejší způsob každodenního vyplňování třídnic: 
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Na výpisu hodin k zapsání, které jsou řazeny podle data a času výuky, stiskněte příslušné tlačítko Zapsat 

hodinu. Otevře se vám příslušná třídní kniha, do které zadáte docházku, vypíšete probíranou látku 

(tlačítkem „=„ můžete vyplnit látku z minulé hodiny), zadáte hodnocení a stisknete Uložit. Pokud před 

uložením zatrhnete volbu Zapsat další, otevře se vám rovnou k zapsání hodina, která v rozvrhu 

následuje. 
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4.2 Škola 

Strana Škola obsahuje základní informace o škole, vyučovaná studijní zaměření, učebny a pobočky. Tyto 

informace vyplňuje administrátor školy. Ostatním uživatelům jsou viditelné bez možnosti úpravy. 

Ve spodní části stránky (a také v podmenu, které se vám zobrazí při najetí myší na položku Škola 

v hlavním menu) se nalézají odkazy na další podřazené stránky. Jsou to Platby, Studijní zaměření 

a předměty, Zákony, vyhlášky a jiné dokumenty, rozvrhy hodin učeben a hromadné rozvrhy hodin. 

Administrátor má navíc k dispozici Hromadné funkce a Výkaz o ZUŠ. 

 

  

4.2.1 Prvotní vyplnění stránky škola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyplnění všech údajů na straně Škola, zejména učeben a studijních zaměření je podmiňující pro další 

práci pedagogů. Tyto informace je tedy třeba vyplnit co nejdříve. 

Abyste mohli zobrazit a nastavit studijní zaměření, která vyučuje vaše škola v rámci ŠVP, je třeba je 

nejdříve vytvořit na stránce Studijní zaměření a předměty a následně zatrhnout na straně Škola. 

 

Pozor! Chcete-li odznačit studijní zaměření nebo smazat učebnu, přesvědčte se o tom, že dané zaměření 

nikdo nestuduje a na učebně nemá nikdo zapsanou výuku v rozvrhu. 

 

 Tip 

Číslování učeben 

Aby se vám v hromadných rozvrzích učebny řadily ve správném pořadí, je třeba je očíslovat tak, aby byly 

seřaditelné:  

Například: 1 – ředitelna, 2 – Karel Malý, ... 15 – ateliér VO.  

Pokud trváte na tom, aby bylo před čísly napsán nějaký text, musí to být u všech učeben stejně a číslo 

musí být ve tvaru 01, 02, ... 10, 11 jinak budete mít v rozvrhu po jedničce desítku apod. 

Špatně: č. 1 – ředitelna, č. 2 sborovna, … č. 10 kancelář. 

Správně: č. 01 – ředitelna, č. 02 sborovna, … č. 10 kancelář. 

http://www.izus.cz/studijni_zamereni_a_predmety/
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4.2.2 Nastavení školy 

Strana Nastavení školy umožňuje volitelná nastavení systému podle individuálních potřeb školy. 

 

Nastavení třídních knih 

umožňuje změnit Datum uzavření docházky z přednastaveného data konce pololetí. Zameškané 

hodiny se na vysvědčení stále aktualizují podle aktuálního stavu až do nastaveného data. 

  
 

Odsouhlasením Ručního zapisování zameškaných hodin umožníte všem učitelům vkládat zameškané 

hodiny ručně přímo do vysvědčení žáka. Má-li žák zároveň absenci vedenou v třídní knize, hodiny se 

sečtou. 

 

 

V rubrice Počítání zameškaných hodin můžete zvolit, zda chcete sčítat zameškané lekce („čárky“) bez 

ohledu na délku jejich trvání, nebo zameškané vyučovací hodiny. 

 

 

Nastavení vysvědčení 

umožňuje určit dobu, ve které mohou učitelé zadávat klasifikaci za jednotlivá pololetí. 

 

Nastavení plateb 

umožňuje zobrazení kolonky pro vlastní číslování stvrzenek a pro školy, které v průběhu roku přešly 

z vedení platební agendy v jiném programu také zobrazení starého variabilního symbolu. 

 

Nastavení osobních údajů žáka 

umožňuje vést v systému žáky, kteří nebudou zahrnuti ve Výkazu o ZUŠ. 

 

Nastavení nadstandardních funkcí 

Funkce Vyhledávání duplicitních osob umožňuje aktualizaci osobních údajů žáků na základě opětovně 

vyplněné elektronické přihlášky. 

Volba Zobrazit Docházku zaměstnanců umožňuje spustit pro vaši školu evidenci docházky 

zaměstnanců. 
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4.2.3 Platby 

Na stránce platby naleznete seznam příchozích plateb školného a půjčovného. Aby tomu tak skutečně 

bylo, je třeba nejprve platby nastavit, rozeslat žákům příkazy k úhradě a vložit bankovní výpis do iZUŠ. 

Postupujte dle následujících kroků. Pokud vás zajímá práce se samotnou stránkou platby, přejděte 

rovnou k Zobrazení plateb. Informace v tomto oddílu jsou určeny zejména vedoucím pracovníkům 

a administrátorům. Platební agendu učitelů řeší kapitola 4.5.9 (Platby školného (variabilní symbol, příkaz 

k úhradě, pohledávka) pro školné a 4.4.4 (Postup zapůjčení nástroje. Seznam žákům zapůjčených 

nástrojů) pro půjčovné. 

 

Nastavení plateb (pouze administrátor školy) 

V Nastavení plateb (Škola -> Platby -> Nastavení plateb) nastavte školné a půjčovné platné pro většinu 

žáků (bez slev). Po stisku odkazu Upřesnit máte možnost nastavovat školné dokonce jednotlivým 

studijním zaměřením. V dolní části stránky zvolte frekvenci plateb. Stiskněte Uložit. 

 

Uložení příkazů k úhradě školného 

V Hromadných funkcích (Škola -> Hromadné funkce) spusťte první funkci, která všem žákům uloží 

příkazy k úhradě školného s částkou, kterou jste v Nastavení plateb zadali. Tuto funkci můžete spustit 

opakovaně – doplní se jen chybějící příkazy u nových žáků. Pokud má žák nějakou slevu na školném, 

zobrazte si jeho Příkaz k úhradě (Žáci -> Dokumenty žáka), částku upravte a příkaz uložte – touto cestou 

může zadávat příkazy individuálně i třídní učitel. Informaci o slevě můžete uvést do poznámky. 

 

Odeslání příkazů k úhradě školného 

Pokud chcete vidět a upravovat znění zprávy, nebo ji chcete zaslat jen určité skupině žáků, využijte 

funkci Poslat zprávu na straně Žáci (než ji poprvé použijete, seznamte se, prosím, s nápovědou). 

Použijete-li předtím filtr Školné - jen ještě nezaplaceno a neodesláno upozornění (Ve Filtrech a hledání 

dole na straně Žáci) vyhledáte žáky, kteří nezaplatili, a během uplynulých 7 dní jim nebyla zaslána žádost 

o zaplacení. Dalšími filtry můžete ještě okruh žáků zúžit třeba na jednoho třídního učitele apod.  Při psaní 

zprávy nezapomeňte zatrhnout, že se jedná o Žádost o zaplacení školného. Můžete také využít uložené 

šablony. 

Druhou možností je použití hromadné funkce k rozeslání žádostí o zaplacení školného. Tuto funkci je 

třeba spustit opakovaně, dokud nerozešlete všechny žádosti (nejlépe vždy s časovým odstupem - z toho 

důvodu, aby zprávy nebyly u adresátů označeny za spam, funkce odešle vždy jen určitý počet údajů).  

Proces rozesílání žádostí však musí být proveden nejdéle během tří dnů! Po této době budou 

opětovně rozeslány i již odeslané žádosti, čehož můžete využít pro upomínky. Použití hromadné funkce je 

sice jednodušší, nenabízí však takovou kontrolu nad textem posílané zprávy i adresáty jako funkce Poslat 

zprávu. 

 

Příkazy k úhradě půjčovného 

Zadávají se v rámci jednotlivých tříd na základě uzavřených smluv v Seznamu žákům zapůjčených 

nástrojů  v Dokumentech třídního učitele, případně individuálně v Dokumentech žáka. 

 

Vložení platby do iZUŠ 

Platba na účet: Přihlaste se do vaší banky. Zobrazte si výpis transakcí za vámi požadované období 

(např. poslední den, týden atd.). Uložte výpis transakcí do souboru na vašem počítači, pokud to vaše 

banka umožňuje. Na stránce (Škola -> Platby -> Přidat platbu) vyberte vaši banku ze seznamu, stiskněte 

tlačítko Vybrat soubor (případně Procházet v závislosti na prohlížeči). Najděte na počítači uložený 

soubor a stiskněte Otevřít. Tlačítkem Načíst výpis transakcí z banky se soubor načte do iZUŠ. Ten 

sám rozpozná platby školného a půjčovného podle specifických symbolů a přiřadí je k žákům podle 

variabilních symbolů. Načteny jsou jen příchozí platby (viz obrázky pod textem). Načtení jednotlivých 

plateb potvrďte kliknutím na tlačítko Přidat platbu. 
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Platba v hotovosti:  Otevřete stránku Přidat platbu (Škola -> Platby -> Přidat platbu) a postupujte 

podle nápovědy v dolní části stránky. 

 

 

 

Zobrazení plateb – strana Platby 

Žáci na  bílém pozadí  předepsanou platbu uhradili.  

Žáci s předpisem zobrazeným oranžovou barvou zaplatili, ale nemají uložený příkaz k úhradě.  

Pokud je uhrazená částka zobrazená  červenou barvou , tak platba nesouhlasí s předepsanou částkou. 

Kliknutím na tlačítko Opravit platbu opravíte, změníte částku, symboly a další údaje. Smazat platbu smí 

pouze administrátor. 

Počet záznamů na stránce změníte v Možnostech zobrazení, ve Filtrech a hledání si nastavíte, jaké 

platby se vám mají zobrazit. Různé souhrny a sestavy k tisku vytvoříte pomocí filtrů a hledání na straně 

Žáci, a také na straně Souhrny příkazů k úhradě a plateb.  
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Zobrazení žáků bez příkazů, s pohledávkami a jinými nesrovnalostmi 

Žáky, kteří nemají příkazy k úhradě uhrazené, poznáte podle oranžového variabilního symbolu na straně 

Žáci. Zde také díky Filtrům a hledání, kde v kolonce školné nastavíte příslušný parametr, můžete 

zobrazit navíc ty, kteří nemají uložen příkaz k úhradě školného či mají v platbách jinou nesrovnalost. 

Příkazy k úhradě půjčovného naleznete v Seznamu žákům zapůjčených nástrojů v dokumentech 

příslušného třídního učitele, příp. individuálně v Dokumentech žáka.  

 

 

 

Souhrny příkazů k úhradě a plateb 

V této tabulce (Škola -> Platby -> Souhrny příkazů k úhradě a plateb) naleznete celkovou statistiku 

příkazů a plateb, které jsou rozpočítány dle placeného období na jednotlivé měsíce. Jejich výběr můžete 

zúžit dle parametrů ve Filtrech a hledání na jednotlivé obory, studijní zaměření apod. Kliknutím na 

příslušnou položku tabulky zobrazíte seznam žáků, kteří se na ní podílí. V tabulce je možné zatržením 

sečíst i vybrané měsíce. Pokud nesouhlasí položky Celkem a Kontrolní součet, mají někteří žáci zadán 

příkaz k úhradě na období, kdy ve škole nestudovali. Jejich seznam zobrazíte kliknutím na odkaz Zobrazit 

žáky, kteří mají uložen příkaz k úhradě přesahující jejich studium. 

 

Vracení školného, nástup a ukončení vzdělávání v průběhu roku 

Pokud žák nastoupí či ukončí vzdělávání v průběhu pololetí, je třeba upravit příkaz k úhradě školného tak, 

aby se platnost příkazu kryla s dobou, po kterou je žákem školy. V praxi je tedy třeba příkaz rozdělit na 

jednotlivé měsíce, případně také již zaplacené školné upravit na straně Platby na tyto příkazy. 

Pokud chcete studujícímu žákovi dát slevu na zaplaceném školném v průběhu roku (např. z důvodu 

dlouhodobé nemoci apod.), upravte příkaz k úhradě na požadovanou částku, případně doplňte poznámku 

a na straně Platby zaevidujte na tento příkaz vrácení „přeplatku“. 

 

Vracení půjčovného 

Chcete-li vrátit půjčovné za určité období, je třeba upravit příkaz k úhradě půjčovného tak, aby se 

platnost příkazu kryla s dobou, za kterou je půjčovné placeno. V praxi je tedy třeba příkaz obvykle 



 

27 

 

rozdělit na jednotlivé měsíce, případně upravit období platnosti Nájemní smlouvy/Smlouvy o zapůjčení 

nástroje (zmizí pak červené zvýraznění „chybějících příkazů“) a již zaplacené půjčovné upravit na straně 

Platby na tyto příkazy. 

Druhou možností je sleva na půjčovném. Upravte příkaz k úhradě na požadovanou částku, případně 

doplňte poznámku a na straně Platby zaevidujte na tento příkaz vrácení „přeplatku“.  

 

 

Upozornění na pohledávku 

Zákonné zástupce žáků můžete upozornit na nezaplacené školné či výpůjčné pomocí e-mailu a to buď 

individuálně, nebo hromadně. Individuální upozornění můžete odeslat ze strany Žáci, Dokumenty žáka 

či Dokumenty zaměstnance – třídního učitele. Hromadné rozesílání viz výše - Odeslání příkazů 

k úhradě školného. 

4.2.4 Studijní zaměření a předměty  

Tato strana umožňuje prohlížení, tvorbu a úpravu studijních zaměření. iZUŠ má již zavedená studijní 

zaměření podle starých učebních plánů. Studijní zaměření podle vašeho Školního vzdělávacího programu 

je však třeba vytvořit. Pro prohlížení učebních plánů vyhledejte žádané studijní zaměření, klikněte na něj 

a následně na Učební plány nebo žádaný druh studia. Nezapomeňte si v horní roletce zvolit, jaké plány 

se mají zobrazovat. Při zavádění iZUŠ je pro zařazení žáků třeba vytvořit alespoň studijní zaměření, 

předměty je možné doplnit později – do klasifikace. 

 

Vytvoření studijního zaměření podle ŠVP (Pouze administrátor školy) 

Na straně Škola -> Studijní zaměření a předměty zvolte příslušný obor a oddělení. Stiskněte tlačítko 

Přidat studijní zaměření a podle pokynů na stránce vyplňte potřebné údaje. Pokud se jedná 

o kolektivně vyučované studijní zaměření, nezapomeňte tuto volbu zatrhnout. Stiskněte tlačítko Uložit 

studijní zaměření. Zobrazí se vám stránka Upravit studijní zaměření s uloženou podobou studijního 

zaměření. Pokud nechcete přidávat další studijní zaměření, stiskněte tlačítko Zpět na stránku Studijní 

zaměření a předměty. 

Pokud chcete ve tvorbě studijních zaměření pokračovat, upravte zobrazené údaje pro další studijní 

zaměření a stiskněte Uložit studijní zaměření jako nové. Pozor! Nezaměňte s tlačítkem Uložit 

studijní zaměření, došlo by k přepsání původního studijního zaměření! 

Nezapomeňte zatrhnout vytvořené zaměření ještě přímo na stránce Škola. 

 

 

Úprava a smazání studijního zaměření 

Vedle vytvořeného studijního zaměření stiskněte Upravit. Upravte údaje a stiskněte Uložit studijní 

zaměření. Pro smazání stiskněte Smazat studijní zaměření. Pozor! Než smažete studijní zaměření, 

přesvědčte se o tom, že jej nemají zapsáno žádní žáci! 

 

Přidat jako nové 

Pro vytvoření podobného studijního zaměření stiskněte Přidat jako nové. Upravte údaje a stiskněte 

Uložit studijní zaměření. 

Obdobně můžete využít odkaz Upravit, nové zaměření zde ale uložíte tlačítkem Uložit studijní 

zaměření jako nové. Na tento rozdíl si dejte pozor, abyste nepřepsali původní studijní zaměření! 

 

Přiřazení předmětů 

K vytvořeným studijním zaměřením je třeba vytvořit učební plány – zadat všechny předměty, které se 

podle vašeho ŠVP v daném zaměření vyučují. 

Vyhledejte vytvořené studijní zaměření a klikněte na něj. 

Pokud jste k němu ještě nepřiřadili žádný předmět, stiskněte Přidat předmět, podle pokynů vyplňte 

údaje a Uložte.  

Pozn.: Ideální je, když se „hlavní“ předmět jmenuje stejně, jako studijní zaměření. Pokud tomu tak není, 

bude se vám při zadávání klasifikace na vysvědčení zobrazovat o jeden řádek více. Zadejte do něj 

stejnou známku, jako k hlavnímu předmětu.  
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Obdobně jako při tvorbě studijních zaměření se vám zobrazí uložené údaje k úpravě. Máte tedy možnost 

je postupně měnit a ukládat předměty jako nové (např. zvyšovat ročník), což vám podstatně urychlí 

práci. Její výsledek vám zobrazí po stisknutí tlačítka Učební plány. 

Pokud přidáváte další předměty nebo je upravujete, stiskněte tlačítko Učební plány a klikněte 

na hodinovou dotaci předmětu v tabulce a postupujte jako v předchozím odstavci. 

 

Typy kolektivu 

Slouží ke spárování jednotlivých předmětů s příslušnými třídnicemi. Je třeba se vyhnout tomu, aby se 

v jednom ročníku studijního zaměření objevilo více předmětů stejného typu. V případě, že nelze 

předmětům přiřadit rozdílné typy, využijte typu Předmět je dílčí součástí... viz níže. Klasifikace takového 

předmětu není možná přes třídní knihu, ale pouze přes vysvědčení – třídním učitelem, či jeho 

nadřízeným. 

 

Realizace učebních plánů 

Učební plán, který jste vytvořili, je pro žáky závazný a při jeho nesplnění žák neprospěje. Abyste předešli 

problémům, věnujte pozornost zejména shodě typu kolektivu, který zadáváte do učebních plánů 

a tomu, který žák bude navštěvovat. Typ kolektivu, který žák navštěvuje je uveden ve výčtu kolektivních 

předmětů v Osobních údajích žáka a nastavuje se v Osobních údajích vyučujícího. Aby je k sobě mohl 

iZUŠ přiřadit, musí se jejich typ shodovat (na názvu nezáleží)! Jestli je vše v pořádku, zjistíte 

ve Vysvědčení žáka. 

Problematické bývají „nadpředměty“ které zahrnují více typů kolektivů (např. Komorní, Souborovou 

a Orchestrální hru). Je pak třeba se buď jasně domluvit a vypsat, jaký typ kolektivu se ve kterém ročníku 

studuje, nebo jej v učebních plánech vést vícenásobně jako několik volitelných předmětů různého typu. 

(Pamatujte také na situaci, kdy žáci vedení podle ŠVP a starých plánů mají navštěvovat stejný kolektiv) 

 

 

Dílčí předměty, Střídání učitelů 

Pokud v rámci hodiny vyučujete více dílčích předmětů (zvl. Taneční nebo Výtvarný obor), máte tyto 

možnosti zápisu předmětů do učebních plánů v rámci ročníku:  

1. Zadáte u všech předmětů jako typ kolektivu Předmět je dílčí součástí nadřazeného předmětu bez 

hodinové dotace nebo evidovaný v jedné třídní knize spolu s dalšími předměty. Stačí vám pak 

zadat jeden kolektiv v osobních údajích zaměstnance = Jedna třídnice = Jedna (volitelně více) 

docházka v rozvrhu. 

2. Zadáte předměty zvlášť, případně i s různými typy (např. Taneční obor a Taneční praxe), musíte 

pak všechny typy kolektivu mít také v osobních údajích zaměstnance a vést pro každý třídnici 

a docházku v rozvrhu. 

Pokud se v jedné třídě střídá více učitelů, každý z nich musí mít kolektiv ve svých osobních údajích, svou 

třídnici i docházku v rozvrhu. Je pak také nutné vést předměty v učebních plánech jako dílčí. 

 

Doprovod 

Chcete-li do plánu zařadit předmět Doprovod, zvolte jako způsob výuky kolektivní a typ kolektivu 

Doprovod. 

 

Přidání dalšího individuálně vyučovaného předmětu (Druhý nástroj) 

Chcete li do učebních plánů některého studijního zaměření zařadit další individuální a skupinovou výuku 

(Sólový zpěv, hra na nástroj) zvolte jako způsob výuky kolektivní a typ kolektivu Druhý nástroj. 

Vyučujícího pak vyberete žákům v jejich osobních údajích vpravo zcela dole. 

 

Přípravné studium 

Vyučujete-li v hudebním oboru v přípravném studiu žáky nejdříve kolektivně a následně individuálně, 

vytvořte pro kolektivní PS samostatné studijní zaměření a zároveň v jednotlivých individuálních 

zaměřeních (např. Hra na housle) vyplňte předměty i pro přípravné studium. Žák bude nejprve zařazen 

v kolektivním studijním zaměření a v okamžiku, kdy žák začne chodit do individuální či skupinové výuky, 

změňte mu v osobních údajích studijní zaměření na např. Hru na housle. 
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4.2.5 Rozvrhy hodin 

Ve spodní části stránky Škola naleznete rozvrhy učeben a také poměrně bohatý výběr hromadných 

rozvrhů. Tyto rozvrhy slouží k zobrazování a tisku. Veškerá tvorba rozvrhů spočívá na jednotlivých 

učitelích a odehrává se v Dokumentech zaměstnance (Zaměstnanci -> Dokumenty zaměstnance -> 

Rozvrh hodin). V Nastavení tisku je možné nastavit, zda a jak bude zobrazena nepřímá pedagogická 

činnost, jaké časové rozmezí se má zobrazit a jestli se mají zobrazit také součty hodin. Tato nastavení se 

projeví jen konkrétnímu uživateli, ne celé škole. 

Rozvrhy učeben lze procházet postupně pomocí tlačítek další a předchozí. Barevně jsou rozlišeni různí 

učitelé na jedné učebně. V rozvrhu kolektivní výuky je třeba zatrhnout, které hodiny se mají zobrazit, 

hudební nauka je zobrazena automaticky. Pozor, toto nastavení se po opuštění stránky ruší! 

Obsazenost učeben obsahuje hromadný grafický rozvrh celé školy po jednotlivých dnech. Uspořádán 

může být jak podle učeben, tak podle učitelů. Pokud na jedné třídě v jeden den učí více učitelů, jsou pro 

přehlednost barevně rozlišeni. 

Centrální rozvrh je celotýdenní textový přehled výuky pedagogů na učebnách. Lze jej uspořádat jak po 

učitelích, tak po učebnách. 

Celkové přehledy doplňuje Rozvrh grantových hodin a Rozvrh hodin doplňkové činnosti.  

 

 

4.2.6 Zákony, vyhlášky a jiné dokumenty 

Na této stránce naleznete užitečné dokumenty, jako jsou zákony, vyhlášky, nařízení, učební osnovy 

a plány, vzdělávací programy, propozice soutěží, organizaci školního roku a podobné. 

4.2.7 Hromadné funkce 

iZUŠ zde nabízí několik hromadných funkcí. První dvě slouží k uložení příkazů k platbě, třetí funkce slouží 

k rozeslání žádostí o zaplacení školného. Podrobnější informace k nim naleznete v kapitole Platby (4.2.3). 

 

Další skupina hromadných funkcí slouží k rozeslání vygenerovaných přihlašovacích údajů, viz Nastavení 

uživatele – kap. 4.9.1. 

 

Poslední hromadná funkce slouží ke generování pořadových čísel, spusťte ji tedy vždy před vydáváním 

vysvědčení tehdy, až budete mít ustálen stav žáků. 

Hromadné funkce používejte s nejvyšší opatrností! 

4.2.8 Výkaz o ZUŠ 

iZUŠ automaticky vytváří Výkaz o základní umělecké škole (S 24-01). Je přístupný v menu Škola -> 

Výkaz o ZUŠ. Můžete si vybrat, ke kterému dni chcete stav žáků zobrazit, máte tak možnost srovnání 

např. aktuálního stavu žáků se stavem k 30.9. Kliknutím na příslušnou číselnou hodnotu v tabulce 

zobrazíte seznam žáků, kteří do dané kategorie spadají. 

Výkaz o ZUŠ vyžaduje pro správné sečtení žáků vyplněné Osobní údaje žáků. Pro ověření, že jsou Osobní 

údaje žáků správně vyplněny, použijte funkce Kontroly na straně Žáci (jedná se především o zařazení 

žáků do patřičných studijních zaměření a ročníků, v pořádku též musí být rodná čísla a státní občanství). 

Výkaz je sestaven podle aktuálních Pokynů a vysvětlivek k vyplnění výkazu u ZUŠ – viz strana Zákony, 

vyhlášky a jiné dokumenty. 

 

Statistiku celkového hodnocení žáků naleznete na straně Žáci (viz kapitola 4.5.8). 

https://www.izus.cz/zaci/kontroly/
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4.3 Zaměstnanci 

4.3.1 Uživatelská práva 

 K žákům, osobním údajům a dokumentům ostatních zaměstnanců mohou nahlížet pouze vedoucí 

pracovníci a administrátoři školy. Nastavení práv provádí administrátor v Nastavení účtu. U vedoucích 

pracovníků může zadat konkrétní zaměstnance, do jejichž dokumentace mohou nahlížet. 

4.3.2 Zobrazování zaměstnanců 

 
 

Na stránce Zaměstnanci máte zobrazeny zaměstnance, ke kterým máte právo nahlížet.  

Vidíte zde jejich příjmení, jméno, vyučovaná studijní zaměření a tlačítka Žáci, Dokumenty a Osobní 

údaje. Díky filtrům a hledání můžete zobrazovat jen určitý okruh zaměstnanců. 

Pro snazší kontrolu podřízených (i sebe) jsou zaměstnanci s chybějícími údaji zvýrazněni oranžově, 

s chybnými údaji červeně. Pro rychlejší přístup k vlastním Dokumentům a Osobním údajům se vám 

po najetí myší na položku menu Zaměstnanci zobrazí položky Moje dokumenty a Moje osobní údaje. 

 

Vyučovaná studijní zaměření mohou být zobrazena trojím způsobem: 

– normálním písmem bez odkazu = učitel nabízí k výuce toto studijní zaměření, ale nemá v něm 

žádné žáky 

– odkaz normálním písmem = učitel učí žáky tohoto studijního zaměření 

– odkaz tučnou kurzívou = učitel učí žáky tohoto studijního zaměření, ale nemá studijní zaměření 

zatrženo v Osobních údajích zaměstnance. Je tedy třeba zatrhnout, že je vyučuje.  

 

Je-li studijní zaměření zobrazeno jako odkaz, kliknutím zobrazíte žáky daného učitele studující dané 

studijní zaměření. Pokud se jedná o provozního zaměstnance, místo vyučovaných studijních zaměření se 

kurzívou zobrazují jeho funkce (např. účetní či uklízečka). 

Kliknutím na Dokumenty (také příjmení) zobrazíte, zkontrolujete či vytisknete všechny dokumenty 

týkající se učitele a jeho žáků. 

Kliknutím na Osobní údaje (také jméno) můžete aktualizovat osobní údaje zaměstnance včetně 

nastavení vyučovaných předmětů a učeben. 

Aktuální seznam zaměstnanců můžete prezentovat na webu vaší školy. Propojení iZUŠ se školním webem 

je realizováno souborem XML, s jeho zpracováním vám pomůže autor školního webu, případně se můžete 

obrátit na technickou podporu iZUŠ. 

 

 Tip - Místo na tlačítka Dokumenty, Žáci a Osobní údaje stačí kliknout na učitelovo Příjmení, Jméno 

a mezeru mezi nimi. 

 

http://www.izus.cz/nastaveni_uctu/
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4.3.3 Vyhledávání zaměstnanců 

Nejrychlejší přístup k  Dokumentům, Osobním údajům a Žákům zaměstnance nabízí vyhledávací pole 

s našeptávačem (v levém sloupci pod menu). Stačí zde zadat první písmena příjmení a našeptávač vám 

vypíše vyhovující jména, u kterých se zobrazí také tlačítka. Nalezený Žák je podbarven fialově, Zákonný 

zástupce (ZZ) azurově, učitel (Zam.) žlutě. 

 

Legenda tlačítek: 

H jako Hledat  

– zobrazí všechny výsledky hledání 

 

Z jako Zobrazit  

– zobrazí učitele na stránce Zaměstnanci 

 

D jako Dokumenty 

- zobrazí Dokumenty zaměstnance 

 

O jako Osobní údaje  

– zobrazí Osobní údaje zaměstnance 

 

Ž jako Žáci  

– zobrazí žáky daného zaměstnance. 

 

 

 

 

 

4.3.4 Osobní údaje zaměstnance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavení osobních údajů zaměstnance 

Na začátku školního roku i při každé změně údajů by vaše kroky měly nejdříve směřovat právě na tuto 

stránku. Bez jejího správného vyplnění nemůžete pracovat s dalšími dokumenty jako je rozvrh hodin či 

třídní kniha. V menu najeďte na Zaměstnanci a klikněte na Moje osobní údaje. 
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1) Vyplňte své Osobní údaje. 

 

 
 

2) Kliknutím na čtvereček zatrhněte Studijní zaměření, která vyučujete. Jestliže zde některá 

studijní zaměření nenaleznete, obraťte se na administrátora školy (viz Studijní zaměření a 

předměty). 

3) Zatrhněte Učebny, ve kterých vyučujete. 

4) Vyplňte vaši Kolektivní výuku – název se v podobě, jakou zde vyplníte, bude zobrazovat 

v rozvrhu hodin, na vysvědčení pak bude předmět pojmenován podle učebního plánu. V souladu 

s plány však musí být Typ kolektivu. (blíže viz Realizace učebních plánů). Pokud výuka probíhá 

jen část roku, upravte období od – do. 

5) Pokud se vás to týká, vyplňte kolonky Korepetice, úřední hodiny a pracovní doba provozního 

zaměstnance. 

6) Stisknutím tlačítka Uložit nastavení dokončete. 

 

 



 

33 

 

Kolektivní výuka obsahující více dílčích předmětů nebo žáky podle ŠVP a starých plánů 

zároveň: 

V rámci jedné hodiny může probíhat více předmětů (dílčí předměty, VO a TO, sloučené ročníky, kolektivy 

se žáky podle ŠVP i starých učebních plánů). Předpokladem je odpovídající nastavení v učebních plánech 

(TO a VO, viz Dílčí předměty, Střídání učitelů v kapitole Studijní zaměření a předměty). Zásadní je 

shodný typ kolektivu v učebních plánech všech žáků. 

Nevypisujte si tedy ve vašich osobních údajích na jednu hodinu více kolektivů současně (pro každý 

předmět zvlášť) – nadbývaly by vám v Rozvrhu hodin a výkazu žáků a vyučovacích hodin. Zvolte si 

takový název kolektivu, který bude pro vás přehledný (např. HN 1. - 3. ročník). Kolektiv pak bude veden 

v jedné třídní knize. 

 

Životopis 

Kolonka životopis je určena školám, které mají propojen iZUŠ se školním webem a údaje 

o zaměstnancích zveřejňují na svých webových stránkách. 

 

Datum narození 

Tato kolonka slouží k upozorňování kolegů na narozeniny zaměstnanců. Věk není v upozornění uváděn. 

 

 Tip - Jako vedoucí pracovník můžete rychleji prohlížet osobní údaje všech zaměstnanců pomocí 

roletky a tlačítek Předchozí/další v levém sloupci. 
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4.4 Dokumenty zaměstnance 

V Dokumentech zaměstnance spočívá těžiště vaší práce. V horní tabulce vidíte vaše dokumenty, pod nimi 

dokumenty všech vašich žáků, nejníže pak případná upozornění na jejich pohledávky. Některé 

dokumenty se tvoří zcela automaticky (např. Výkaz žáků a vyučovacích hodin), jiné očekávají vaše 

vstupy (Třídní kniha apod.). 

 

Kontrola – barevné zvýraznění 

Pokud dokumenty nejsou v úplném pořádku, iZUŠ je zvýrazní vám i vašim nadřízeným. Dokumenty 

na bílém pozadí jsou v pořádku. Dokumentům zobrazeným oranžovou barvou (nevyplněné údaje) 

a červenou barvou (chybné údaje) je třeba věnovat pozornost, protože jsou vyplněny neúplně 

či nesprávně. 

 

Ovládání 

K otevření dokumentu použijte tlačítko Zobrazit. Povelem Upozornit pošlete e-mail zaměstnanci 

s upozorněním na nedostatky v dokumentu. Stačí jen napsat text zprávy a odeslat (tlačítko Upozornit je 

viditelné pouze vedoucím pracovníkům a administrátorům školy, a to v jiných než svých Dokumentech 

zaměstnance). Kliknutím na Nastavení tisku můžete upravit tiskovou podobu dokumentu. Tlačítkem 

Náhled můžete dokument vizuálně zkontrolovat. Příkazem Tisknout zvolený dokument vytisknete. 

 

Pohledávky 

Pokud nemá žák zaplacené školné nebo půjčovné, zobrazí se zde informace o této skutečnosti. Je-li 

pohledávka zobrazena oranžovou barvou, nebylo ještě zákonnému zástupci žáka odesláno upozornění. 

Je-li pohledávka zobrazena červenou barvou, platba byla uhrazena jinou částkou než předepsanou nebo 

s jiným specifickým symbolem. Kliknutím na tlačítko Zobrazit otevřete Dokumenty žáka a můžete si 

prohlédnout příkaz k úhradě, případně poslat upozornění zákonným zástupcům žáka. Více viz 4.5.9 

Platby školného (variabilní symbol, příkaz k úhradě, pohledávka). 

 

 Tip - Pro hromadný tisk je ideální tabulka Dokumenty všech žáků učitele – můžeme najednou 

zadat tisk vybraného dokumentu ode všech žáků (např. všechna vysvědčení najednou). 

 

Jako vedoucí pracovník můžete rychleji prohlížet dokumenty všech zaměstnanců pomocí roletky a tlačítek 

předchozí/další v levém sloupci. 
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4.4.1 Rozvrh hodin zaměstnance 

Předpoklady pro tvorbu rozvrhu hodin 

Abyste mohli sestavit rozvrh hodin, musíte mít správně nastavené: 

 

 Osobní údaje zaměstnance – učebny, vyučovaná zaměření, kolektivy, korepetice. 

 Žáky – v rozvrhu hodin musíte vidět v první tabulce všechny své žáky. Pokud tomu tak není, 

kontaktujte vedoucího pracovníka – nemáte pravděpodobně žáky přiřazeny. 

 

 
 

Tvorba rozvrhu  

Na straně Rozvrh hodin (Zaměstnanci -> Dokumenty zaměstnance -> Rozvrh hodin) máte v tabulkách 

vypsány všechny vaše žáky a kolektivy. Dokud nejsou zapsáni v rozvrhu, jsou oranžově zvýrazněni. 

 

1) Každou hodinu otevřete tlačítkem Změnit,  

 
 

2) vyplňte podle pokynů čas docházky, učebnu a další údaje. Pokud je žák vyučován ve skupině, 

nezapomeňte tuto volbu zatrhnout. Pokud k vám žák dochází dvakrát týdně, použijte tlačítko 

Přidat další docházku.  

 
 

3) Uložte docházku do Rozvrhu hodin. Uložené hodiny vidíte také v náhledu rozvrhu dole. 
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4) Nepřímá pedagogická činnost 

 

 
 

Zapište si NPČ, kterou iZUŠ vypočítal v závislosti na vaší přímé pedagogické činnosti (číselně 

vyjádřena jako přepočet na hodiny a minuty). Zápis provedete obdobně jako u vyučování 

tlačítkem Změnit. Na nesrovnalosti vás upozorní barevné zvýraznění. Pokud potřebujete 

přesunout NPČ na jiný den, dbejte na správnost celkového součtu ve spodním řádku. 

 

5) V Nastavení tisku (dole pod náhledem) zvolte podobu rozvrhu k vytištění a Rozvrh vytiskněte. 
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Zápis úředních hodin ředitele a zástupce ředitele 

Nejprve do rozvrhu zadejte vaši výuku. iZUŠ vám vypočte NPČ, zapište si ji. Pokud v této fázi vaše 

pracovní doba překračuje v některém dni 8 hodin, doporučujeme přesunout nadbytečnou část NPČ na 

jiný den (iZUŠ v těchto případech počítá s každodenní osmihodinovou pracovní dobou která je v ideálním 

souladu se mzdovým účetnictvím). Pokračujte vyplněním úředních hodin (doporučujeme doplnit do PD 

8 hodin denně) až do plného úvazku – 40 hodin a nedbejte průběžných upozornění na nesprávnou NPČ. 

Po úplném vyplnění úředních hodin dle doporučení upozornění zmizí (pozn.: do budoucna je v plánu 

vytvořit pohodlnější algoritmus, který bude na základě počtu žáků ve škole vypočítávat i PPČ ředitele 

a zástupců). 

 

Zobrazení a tisk rozvrhu 

V Nastavení tisku rozvrhu hodin (Zaměstnanci > Dokumenty zaměstnance) můžete změnit podobu 

rozvrhu. Můžete zvolit, jestli se má zobrazovat doba od 12 do 20 hodin, nebo od 6 do 22 hodin, zda 

a jakým způsobem se má zobrazovat NPČ a zda se mají tisknout také součty hodin. Toto nastavení se 

týká náhledu a vytištěné podoby. Pro zobrazení při tvorbě lze upravit pouze zobrazovaný časový interval. 

Tato nastavení se projeví jen konkrétnímu uživateli, ne celé škole. 

 

Automatické měsíční ukládání rozvrhu 

Aby byly evidovány změny v rozvrhu v průběhu roku, každého 15. dne v měsíci se aktuální podoba 

rozvrhu uloží a bude přístupná v roletce v pravém horním rohu stránky. Budete-li tedy upravovat rozvrh, 

proveďte změny vždy do 15. dne měsíce, od kterého mají platit. 

 

Rozvrhy žáka, učebny, hromadné rozvrhy 

Na základě rozvrhů zaměstnanců se vytvoří všechny další varianty rozvrhu. Jsou to rozvrhy žáků (Žáci -> 

Dokumenty žáka), učeben a celá paleta hromadných rozvrhů přístupných ze stránky Škola.  

4.4.2 Výpis z třídních knih 

Tento formulář vám poslouží zejména v případě, kdy nemáte při výuce k dispozici počítač. Naleznete 

v něm zápisy všech vašich hodin z minulého týdne, takže když si jej na začátku týdne vytisknete, máte 

ve výuce přehled o tom, co jste minule dělali. Pokud si do něj poznačíte novou látku (změn někdy nebývá 

mnoho), máte podklad pro její zapsání do iZUŠ. Pokud žák v minulém týdnu chyběl, zobrazí se mezi 

dvojitými šipkami (»«) poslední probíraná látka. Tímto způsobem si můžete zobrazit a vytisknout výuku 

z jakéhokoliv týdne v roce. 
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4.4.3 Výkaz žáků a vyučovacích hodin 

Výkaz žáků a vyučovacích hodin se tvoří zcela automaticky. V nastavení tisku zvolte, zda se mají vyplnit 

i počty hodin a jestli má být výkaz jednostranný či dvojstranný.  
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4.4.4 Postup zapůjčení nástroje. Seznam žákům zapůjčených nástrojů 

Smlouva o zapůjčení nástroje 

 

1) V Dokumentech žáka vyhledejte řádek Smlouva o zapůjčení nástroje / Nájemní smlouva 

a stiskněte Zobrazit. Dále stiskněte tlačítko Nová smlouva.  

 

 
 

2) Vyplňte požadované údaje. Věnujte pozornost shodě výše půjčovného v Nastavení plateb 

v sekci Škola a částky, kterou vyplníte ve smlouvě. Smlouvu uložte.  

 

 
 

3) Smlouvu vytiskněte, můžete zvolit ze dvou znění smlouvy (V dokumentech žáka v řádku 

Smlouva o… tlačítko Nastavení tisku). 

Tímto způsobem vytvořte smlouvy všem žákům.  

 

 

 

http://www.izus.cz/skola/platby/nastaveni_plateb/
http://www.izus.cz/skola/
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Seznam žákům zapůjčených nástrojů, Příkaz k úhradě – půjčovné 

 

4) Ve vašich Dokumentech zaměstnance otevřete Seznam žákům zapůjčených nástrojů. 

 

 

Naleznete v něm všechny vámi vytvořené smlouvy, na jejichž základě zde můžete zadávat 

příkazy k úhradě půjčovného a evidovat platby.  

 

 
 

5) Ve sloupci Přikázáno u příslušného žáka klikněte na pomlčku. Zobrazí se vám Příkaz 

k úhradě půjčovného (naleznete jej také v dokumentech žáka), červeně je dole zvýrazněno 

období, na které byla uzavřena smlouva, ale nebyl dosud uložen příkaz. Stiskněte tlačítko 

Nový příkaz.  

 

 
 

6) Údaje jsou předvyplněné podle nastavení plateb a nájemní smlouvy. Zkontrolujte je, případně 

změňte a příkaz Uložte. 
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7) Nyní je třeba příkaz odeslat zákonným zástupcům. Otevřete vaše dokumenty, nebo 

Dokumenty žáka. Dole se zobrazí sekce Pohledávky. Pohledávka je oranžově zvýrazněná, 

dokud příkaz neodešlete (odeslat jej můžete již 20 dní před počátkem platnosti příkazu). 

 

 

 

8) Kliknutím na tlačítko Upozornit zobrazíte Žádost o zaplacení půjčovného, kterou odešlete 

žákovi a jeho zákonným zástupcům e-mailem (stisknutím tlačítka Odeslat). Na jejich Hlavní 

straně iZUŠ budou neustále informováni o nutnosti chybějící platbu zaplatit.  Provedení platby 

zjistíte podle změny barevného vzhledu variabilního symbolu v sekci Žáci. 

 

 
 



 

42 

 

Stav placení půjčovného naleznete v Žáci -> Moji Žáci – viz Platby školného (variabilní symbol, příkaz 

k úhradě, pohledávka). 

 

Příkazy k úhradě půjčovného nelze ukládat hromadně pro celou školu jako u školného, ale pouze 

jednotlivě. Evidence půjčovného funguje v rámci tříd v Seznamu žákům zapůjčených nástrojů ve 

vašich Dokumentech zaměstnance. Zde vidíte jednak údaje ze Smluv o zapůjčení nástroje, které 

zobrazíte kliknutím na jméno žáka (můžete zde zadávat a kontrolovat příkazy k úhradě půjčovného 

kliknutím na předepsanou částku či pomlčku ve sloupci Přikázáno) a máte také přehled o provedených 

platbách ve sloupci Uhrazeno. 

4.4.5 Dokumenty všech žáků učitele 

Tabulka Dokumenty všech žáků učitele slouží zejména k hromadnému přístupu a tisku těchto 

dokumentů. Podrobné informace o jednotlivých dokumentech naleznete v kapitole Dokumenty žáka, 

nejrychleji po kliknutí na následující odkazy. 

• Třídní kniha pro individuální a skupinovou výuku 

• Třídní kniha pro kolektivní výuku  

• Výpis z vysvědčení za 1. pololetí  

• Potvrzení o návštěvě přípravného studia 

• Katalog o průběhu vzdělávání 

• Přihláška do ZUŠ 

• Smlouva o zapůjčení nástroje / Nájemní smlouva  

• Příkaz k úhradě – školné 

 Tip  

Právě odtud nejrychleji třídní učitelé vyplní klasifikaci na vysvědčení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.izus.cz/zaci/
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4.5 Žáci 

Na straně Žáci jsou zobrazeni všichni vaši žáci. Pokud jste vedoucí pracovník, vidíte také žáky vašich 

podřízených, jako administrátor pak všechny žáky školy. Pokud chcete vidět pouze vaše žáky, používejte 

roletku Moji žáci. Nejdůležitější kolonky seznamu jsou Variabilní symbol, který reprezentuje platby 

žáka, Dokumenty, díky kterým zobrazíte, zkontrolujete či vytisknete všechny Dokumenty žáka, 

a Osobní údaje, kde můžete aktualizovat Osobní údaje žáka a jeho zákonných zástupců včetně 

nastavení předmětů a ročníků studia. 

4.5.1 Kontroly, barevné zvýraznění 

Žáci na bílém pozadí mají vše v pořádku, jen zobrazeným oranžovou barvou (nevyplněné údaje) 

a červenou barvou (chybné údaje) je třeba věnovat pozornost. Bílý variabilní symbol znamená, že platba 

byla uhrazena, oranžový nebyla uhrazena, červený byla uhrazena jinou částkou, než stanovuje příkaz 

k úhradě, nebo jsou u jednoho žáka uvedeny dvě platby, což být zřejmě nemá, v takovém případě 

kontaktujte účetní školy. 

 

 

 

Strana Kontroly 

Zvláště vedení školy často kontroluje, zda mají žáci všechny údaje a dokumenty v pořádku, je zaplaceno 

školné a jsou dodána veškerá potvrzení. Skvělou funkcí pro tento účel jsou Filtry a hledání na straně 

Žáci, které vám zobrazí jen žáky s nedostatky. 

Pro zefektivnění kontrol jsme vytvořili novou stránku Kontroly žáků, na níž jsou rychle dostupná různá 

nastavení filtrů. S touto užitečnou funkcí vám zkontrolování všech žáků zabere jen pár minut. Na stránku 

se dostanete kliknutím na tlačítko Kontroly na straně Žáci dole. 

4.5.2 Hledání a filtrování žáků 

- Pokud hledáte konkrétního žáka, použijte vyhledávací pole s našeptávačem v levém sloupci. Stačí zde 

zadat první písmena příjmení a následně stisknout jedno z tlačítek u vyhledaného žáka: 

Legenda tlačítek: 

H jako Hledat  

– zobrazí standardní výsledky hledání. 

Z jako Zobrazit  

– zobrazí žáka na stránce Žáci 

D jako Dokumenty   

- zobrazí Dokumenty žáka 

O jako Osobní údaje – zobrazí Osobní údaje žáka 
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 Tip – Můžete vyhledávat i podle telefonního čísla – například pokud vám volalo neznámé číslo. 

 

- Pokud potřebujete vyhledat určitou skupinu žáků (např. všechny houslisty, žáky s nezaplaceným 

školným, žáky 4. ročníku, apod.) nebo potřebujete rozšířit okruh zobrazovaných žáků (např. 

o bývalé, končící či budoucí žáky), využijte bohatých možností Filtrů a hledání, díky kterým můžete 

vybrat žáky podle téměř jakéhokoliv údaje. 

 

 

- Pokud chcete tyto žáky zobrazovat pokaždé, použijte tlačítko Uložit nastavení Filtrů a hledání 

a Možností zobrazení. 

 

 

 

- Pro vyhledání žáků s více studijními zaměřeními najeďte myší na položku menu Žáci a vyberte položku 

Vyhledání duplicitních žáků. 

 

 Je srpen a na stránce Žáci nevidím ty, kteří mají v nadcházejícím školním roce nastoupit. 

Klikněte na tlačítko Filtry a hledání, ve filtru Bývalí/končící/budoucí žáci zvolte Současní a budoucí 

žáci a potvrďte tlačítkem Zobrazit podle kritérií. Pokud tyto žáky chcete vidět vždy při příchodu na stranu 

Žáci, nastavení filtrů si uložte tlačítkem pod nimi. 

 

 Stále mi někteří žáci chybí. 

Pravděpodobně k vám nebyl žák zařazen. Kontaktujte vašeho vedoucího pracovníka (viz Nezařazení žáci 

4.5.4). 

 

 Žák se odhlásil ze ZUŠ. Po vyplnění data ukončení studia mi „zmizel“. 

Klikněte na tlačítko Filtry a hledání, ve filtru „Bývalí/končící/budoucí žáci“ zvolte „Všichni studující 

v tomto školním roce“, případně „Jen současní a bývalí žáci“ a potvrďte tlačítkem Zobrazit podle kritérií. 

Pokud tyto žáky chcete vidět vždy při příchodu na stranu Žáci, nastavení filtrů si uložte tlačítkem pod 

nimi. 

 

 

 

 

http://www.izus.cz/zaci/
http://www.izus.cz/vyhledani_duplicitnich_zaku/
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4.5.3 Možnosti zobrazení žáků a práce s jejich daty 

Na straně Žáci si můžete podle vašich představ přizpůsobit sloupce, počet zobrazených žáků i jejich 

řazení. Vše je možné libovolně měnit díky Možnostem zobrazení. Můžete si zvolit téměř jakýkoliv údaj, 

který se má u žáků zobrazovat. Například Osobní údaje žáků či zákonných zástupců, kolektivy, školné 

nebo tlačítka pro přístup k jednotlivým dokumentům. Tento velký výběr dat vám také pomůže při tvorbě 

různých tiskových sestav, které tak můžete vytvořit zcela podle vašich potřeb. Žáky můžete řadit podle 

libovolného parametru sestupně i vzestupně a to buď kliknutím na název sloupce (např. „Datum 

narození“) nebo v Možnostech zobrazení. Chcete-li zvoleným způsobem zobrazovat žáky trvale, je nutné 

nastavení uložit tlačítkem Uložit nastavení Filtrů a hledání a Možností zobrazení.  

 

 

 

Tisk seznamu 

Vytvořte si seznam žádaných žáků. Žáky vyberte pomocí Filtrů a hledání. V Možnostech zobrazení si 

vyberte údaje, které chcete tisknout, zvolte řazení, Počet záznamů na jedné straně nastavte na 

všechny a potvrďte tlačítkem Zobrazit podle zvolených možností zobrazení. Stiskněte tlačítko 

Tisknout seznam. 

 

Export seznamu do souboru 

Postupujte obdobně jako při tištění seznamu. iZUŠ vytvoří soubor ve formátu CSV, který si uložíte a 

můžete jej otevřít a dále zpracovávat např. v programu MS Excel apod. 

4.5.4 Nezařazení žáci 

V seznamu nezařazených žáků se administrátorovi školy zobrazují ti, kteří se přihlásili do ZUŠ, ale ještě 

nebyli zařazeni mezi žáky - nebyl jim přidělen třídní učitel atd. Pro zobrazování jejich seznamu a další 

práci s daty platí v omezené míře možnosti jako u žáků. 

Zařazení mezi žáky provedete po kliknutí na tlačítko Osobní údaje vyplněním požadovaných údajů 

týkajících se studia. Blíže viz Osobní údaje žáka. 

4.5.5 Přidání žáka 

Chcete-li do iZUŠ vložit nového žáka, stiskněte na straně Žáci tlačítko Přidat žáka. Zobrazí se vám 

stránka Osobní údaje žáka. Vyplňte ji a uložte. Pokud vám vaše práva nedovolují vložit některé údaje, 

nebo je potřebujete doplnit později, stiskněte následně tlačítko Uložit údaje i s chybami. Blíže viz 

Osobní údaje žáka a Protokol o přijímání žáků a komisionálních zkouškách. 

4.5.6 Ukončení studia 

Pro ukončení studia vyplňte v Osobních údajích žáka datum ukončení studia. Nepoužívejte tlačítko 

Smazat žáka! Používá se, pouze pokud žák ještě nezačal studovat, nebo byl přidán omylem! 

Pokud budete chtít žáka zobrazit, nastavte si ve filtrech a hledání na straně Žáci filtr 

Bývalí/končící/budoucí na Současní a bývalí. 

 

http://www.izus.cz/zaci/?zobrazit_filtry=1#filtry
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4.5.7 Rozeslání e-mailů žákům a zákonným zástupcům (Poslat zprávu) 

Pod tlačítkem Poslat zprávu naleznete poměrně silný nástroj pro hromadnou korespondenci. Komukoliv 

z žáků či zákonných zástupců můžete touto cestou poslat zprávu na e-mail uvedený v osobních údajích. 

1) Žáky, kterým chcete zaslat zprávu, vyberte pomocí Filtrů a hledání. 

2) V Možnostech zobrazení nastavte Počet záznamů na jedné straně na Všechny. 

Stiskněte tlačítko Zobrazit podle zvolených možnosti zobrazení. 

3) Pod seznamem žáků stiskněte tlačítko Poslat zprávu a obvyklým způsobem vytvořte 

zprávu. 

 

 

Mějte na paměti, že na adresu odesílatele budou přicházet potvrzení o přečtení zpráv. V případě velkého 

množství adresátů doporučujeme řešit vytvořením filtru ve vaší e-mailové schránce, který bude tyto 

doručenky přesouvat do samostatné složky. 

Pro usnadnění hromadné korespondence slouží následující funkce: 

 

Výběr adresátů 

Klikněte na odkaz v kolonce Komu. Zde si můžete vybrat, zda chcete zprávu poslat všem žákům či 

zákonným zástupcům, případně vybrat jednotlivé adresáty. Zašedlé a přeškrtnuté jméno osoby znamená, 

že chybí e-mail v osobních údajích žáka a zpráva mu tedy nemůže být odeslána. Pokud vám zde někteří 

žáci zcela chybějí, zkontrolujte nastavení Filtrů a hledání a počet záznamů na jedné straně 

v předchozím kroku. Seznam adresátů můžete skrýt opětovným kliknutím na odkaz v kolonce Komu. 

 

Proměnné údaje 

Při odesílání zpráv více adresátům najednou můžete chtít, aby se v textu zprávy zobrazovaly údaje 

vztahující se k danému žákovi. Odesíláte např. zprávu deseti žákům a chcete, aby se v textu zobrazovalo 

jejich jméno a variabilní symbol. To zajistíte vložením proměnných údajů, tedy těch, které se mění 

v závislosti na žákovi. Proměnné údaje jsou v textu zobrazeny mezi dvěma otazníky, např. 

?jmeno_zaka?, ty budou následně zaměněny za konkrétní údaje. Konkrétní údaje si pak zkontrolujte 

v náhledu zprávy před odesláním. 

 

Šablony zpráv 

Psaní zpráv si můžete usnadnit použitím šablon, které obsahují často psané texty a jsou užitečné pro 

opakující se situace, např. pro upomínání zaplacení školného. Taktéž si můžete z právě napsané zprávy 

vytvořit vlastní šablonu pro pozdější použití, případně umožnit použití i ostatním uživatelům školy nebo 

dokonce všem školám. Vlastní šablony můžete upravovat nebo smazat. 

 

Rozeslání příkazů k úhradě školného 

1. Ve Filtrech a hledání na straně Žáci – zvolte v kolonce Školné filtr „jen ještě nezaplaceno 

a neodesláno upozornění (i s příkazy, které ještě nenabyly platnost)“ a stiskněte Zobrazit 

podle kritérií 

2. V Možnostech zobrazení zvolte Počet záznamů na jedné straně na „Všechny“ a stiskněte 

Zobrazit podle zvolených možností. 

3. Stisknout tlačítko Poslat zprávu 

4. Vyberte, komu se mají emaily rozeslat (děti, rodiče, všichni...). 

5. Tlačítkem Šablony zpráv si můžete zobrazit uložené Šablony. Vyberte již předchystanou 

šablonu „Žádost o zaplacení školného (autor Kratochvíl Ondřej)“. Po výběru stiskněte tlačítko 

Použít šablonu. Dojde k načtení šablony do předmětu a těla emailu.  

Chcete-li změnit text emailu a zachovat jej i pro příští použití, můžete si upravenou šablonu uložit 

pod vámi zvoleným názvem. Do pole Název nové šablony napište své pojmenování a stiskněte 

tlačítko Vytvořit šablonu. 

http://www.izus.cz/zaci/?zobrazit_filtry=1#filtry
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Pokud upravujete vaši již dříve uloženou šablonu, tak po změně textu šablony stiskněte tlačítko 

Uložit šablonu. Tím šablonu uložíte pro další použití. 

6. Zatrhněte volbu Žádost o zaplacení školného - tím je řečeno, že se zasílaný email týká 

školného a iZUŠ zaznačí do Pohledávek vše potřebné. 

 
7. Stiskněte Zobrazit náhledy zpráv před odesláním - zobrazí se vygenerované emaily   

8. Po kontrole správnosti zpráv můžete všechny emaily finálně Odeslat. 

4.5.8 Statistika celkového hodnocení 

U žáků vybraných pomocí Filtrů a hledání a Možností zobrazení je možné zobrazit statistiku 

celkového hodnocení. Ujistěte se, zda se nacházíte ve školním roce, za který chcete statistiku získat. 

V řadě tlačítek pod seznamem vybraných žáků vyberte z roletky Další funkce položku Přehled 

celkového prospěchu. Před prvním použitím funkce a v případě úprav v učebních plánech stiskněte 

tlačítko pro aktualizaci. Kliknutím na položku statistiky zobrazíte seznam příslušných žáků. 
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4.5.9 Platby školného (variabilní symbol, příkaz k úhradě, pohledávka) 

Příkaz k úhradě školného 

Prvními kroky v platbě školného jsou vytvoření a odeslání příkazu k úhradě, který naleznete 

v Dokumentech žáka. Nejsnazší cestou k jeho uložení je hromadné zadání administrátorem na stránce 

Platby. Zadávání a úpravy jednotlivých příkazů se používají, pokud má žák nějakou slevu, nastoupil 

později, či pro jinou anomálii. 

 

1) Otevřete si Dokumenty příslušného žáka. Pokud je kolonka Příkaz k úhradě – školné oranžová, 

nebyl příkaz ještě vytvořen. Zjistěte u vedení školy, jestli máte příkaz vytvořit a odeslat. 

 

 

 

2) Pro zadání příkazu stiskněte tlačítko Zobrazit a následně Nový příkaz (pro úpravu již 

vytvořeného tlačítko Upravit příkaz). Údaje jsou přednastaveny podle Nastavení plateb (Škola -

> Nastavení plateb), studijního zaměření a druhu studia z Osobních údajů žaka a můžete je 

samozřejmě změnit. Příkaz uložte. 

 

 

3) Nyní je třeba příkaz odeslat zákonným zástupcům. Nejjednodušší je opět hromadné rozeslání 

administrátorem. Pokud chcete příkaz odeslat individuálně, otevřete buď vaše dokumenty, nebo 

dokumenty žáka. Dole se zobrazí Pohledávka, která je oranžově zvýrazněna, dokud příkaz 

neodešlete (odeslat jej můžete již 20 dní před počátkem platnosti příkazu).  

 

 

 

4) Kliknutím na tlačítko Upozornit zobrazíte Žádost o zaplacení školného, kterou odešlete žákovi 

a jeho zákonným zástupcům e-mailem (stisknutím tlačítka odeslat). Na jejich Hlavní straně iZUŠ 

http://www.izus.cz/skola/platby/
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budou neustále informováni o nutnosti chybějící platbu zaplatit.  Provedení platby zjistíte podle 

vzhledu variabilního symbolu. 

 

  

 

Rozeslání skupině žáků 

Pokud chcete vidět a upravovat znění zprávy, nebo ji chcete zaslat určité skupině žáků, využijte funkci 

Poslat zprávu na straně Žáci (než ji poprvé použijete, seznamte se, prosím, s nápovědou). Použijete-li 

předtím filtr Školné - jen ještě nezaplaceno a neodesláno upozornění (Ve Filtrech a hledání dole na straně 

Žáci) vyhledáte žáky, kteří nezaplatili, a během uplynulých 7 dní jim nebyla zaslána žádost o zaplacení. 

Dalšími filtry můžete ještě okruh žáků zúžit třeba na jednoho třídního učitele apod.  Při psaní zprávy 

nezapomeňte zatrhnout, že se jedná o Žádost o zaplacení školného. Můžete také využít uložené šablony. 

Více viz Rozeslání příkazů k úhradě školného 

  

Stav placení - Variabilní symbol  

Podoba variabilního symbolu žáka zobrazuje stav placení příkazů k úhradě školného a půjčovného. 

Pokud je zobrazen černým písmem na bílém pozadí, nevyužíváte iZUŠ k platbám školného nebo žák 

nemá uložen příkaz k úhradě a zároveň nebyla do iZUŠ zadaná žádná platba. 

Pokud má VS podobu odkazu (modrý a podtržený), zobrazí se vám po najetí myší stav příkazu či platby 

a to opět jako odkaz, takže po kliknutí přejdete k požadovanému příkazu či platbě. Pokud kliknete na 

samotný variabilní symbol, dostanete se k provedeným platbám žáka. Pokud ještě nezaplatil, zobrazí se 

vám předvyplněné upozornění rodičům. 

 

Na nesrovnalosti vás upozorní barva pozadí políčka VS: 

 

 

http://www.izus.cz/poslat_zpravu/
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 Bílá barva  - znamená, že platba byla uhrazena přesně podle příkazu.     

 

 Oranžová barva  - platba nebyla uhrazena (případně byla uhrazena, ale nebyl zadán příkaz k úhradě – 

většinou jsou tak označeny platby bez Specifického symbolu či se špatným Specifickým symbolem). 

 Červená barva  - platba byla uhrazena jinou částkou, než stanovuje příkaz k úhradě, nebo jsou 

u jednoho žáka uvedeny dvě platby, což být zřejmě nemá, v takovém případě kontaktujte účetní školy. 

Administrátorovi školy (účetní) se po najetí myší a kliknutí na nedoplatek/přeplatek předvyplní formulář 

ručního vložení platby.  

 

Dlužníci 

Žákům, kteří nezaplatili, můžete Žádost o zaplacení školného/půjčovného zaslat opakovaně. Můžete opět 

využít funkce poslat zprávu, viz výše. 
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4.5.10 Osobní údaje žáka 

Nastavení osobních údajů žáka 

 

Na straně Žáci -> Moji žáci vidíte své žáky. Pokud vám některý schází, kontaktujte vedoucího pracovníka, 

aby k vám žáka zařadil.  Kliknutím na tlačítko Osobní údaje u každého žáka pak zkontrolujete žákova 

data a doplníte další informace.  
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Na straně Osobní údaje žáka doplňte několik druhů údajů: 

(Ukázkové hodnoty jsou zobrazeny šedou barvou, ty přepište. U údajů, které nevíte, nechte políčka 

prázdná, i když budete upozorňováni na chybějící údaje.) 

 

1. Osobní údaje  

Většina těchto dat je převzata z Přihlášky do ZUŠ, kterou vyplňují rodiče. Pokud je chcete zadat ručně 

nebo opravit, postupujte podle podrobné nápovědy na stránce. Pokud je žák starší 18 let, není povinné 

zadávat zákonného zástupce. 

 

2. Zařazení do třídy a ročníku 

Nezařazeným žákům je třeba přidělit studijní zaměření, učitele, ročník atd., což mohou pouze vedoucí 

pracovníci. Po zařazení tyto údaje mohou měnit i třídní učitelé. Kolonka datum ukončení studia se 

vyplňuje až po ukončení studia. 

 

3. Kolektivní výuka 

V pravém sloupci je zobrazena veškerá kolektivní výuka na škole, kterou vypsali jednotliví vyučující ve 

svých Osobních údajích. Označte žákům co nejdříve všechny navštěvované kolektivy, aby se žáci zobrazili 

ve třídnici příslušného vyučujícího. Kolektivní výuka vyučovaná žákovým třídním učitelem je zvýrazněna 

tučným písmem. Věnujte pozornost shodě typu kolektivu (Komorní hra, Souborová hra apod.) s učebními 

plány! V případě chybného zadání žák nesplní požadovaný předmět a neprospěje (viz Realizace učebních 

plánů). 

 

4. Údaje uložte 

iZUŠ při ukládání zkontroluje formální správnost a úplnost dat a případně vás vyzve k opravě. Pokud vám 

vaše práva nedovolují vložit některé údaje nebo je neznáte a potřebujete doplnit později, stiskněte 

následně tlačítko Uložit údaje i s chybami (objeví se až po druhém pokusu o uložení).  

 

Žáci bez českého rodného čísla 

Pokud je do políčka pro rodné číslo zadáno něco jiného než platné rodné číslo, je v pořádku, že iZUŠ na 

toto upozorňuje červenou barvou a vysvětlujícím textem. Rodné číslo se tiskne na vysvědčení, v případě, 

že žák nemá rodné číslo přiděleno, kolonka má dle Informací k vyplňování vysvědčení na ZUŠ zůstat 

prázdná. Pokud nemáte platné rodné číslo, nezapomeňte vyplnit datum narození a pohlaví. 

 

Doprovod, Hra na druhý nástroj 

Vyučujícího předmětu Doprovod, resp. Hra na druhý nástroj vyberete ze seznamu v políčku pod 

kolektivními předměty. Ten se zobrazuje pouze v případě, že je tento předmět zahrnut v učebních 

plánech žákova studijního zaměření. 

 

Skupinová výuka 

Žáky, kteří navštěvují skupinovou výuku, obvyklým způsobem zařaďte k třídnímu učiteli, jen při 

vyplňování docházky v Rozvrhu hodin zaměstnance tuto skutečnost nezapomeňte zatrhnout. 

 

Vložení nového žáka do iZUŠ 

Pokud chcete vložit nového žáka, který nepodával přihlášku přes iZUŠ, stiskněte na straně Žáci dole 

tlačítko Přidat žáka, vyplňte osobní údaje a uložte je. Žáka pak naleznete mezi svými žáky, kde doplníte 

zbylé údaje. Nezapomeňte vytisknout přihlášku, do které rodiče vlastnoručně doplní rodné číslo a podpis. 

 

Žák s více studijními zaměřeními 

V dolní části stránky naleznete kromě tlačítka sloužícího k vytištění přihlášky do ZUŠ také tlačítko pro 

přidání dalšího studijního zaměření žákovi. Žák s více studijními zaměřeními je v databázi veden 

vícenásobně – pro každé zaměření zvlášť. V hudební nauce je pak žák veden buď rovněž dvojmo – bude 

mít známky na obou vysvědčeních, nebo bude v jednom zaměření veden a ve druhém bude mít 

nastaveno splněno – známku bude mít jen na jednom vysvědčení, pro druhé zaměření mu bude uznána 

(obdobně jako při následném studiu dalšího zaměření). Co se týče ostatních povinných předmětů, musí je 

plnit v obou zaměřeních (státem má financovány 2 hodiny v každém zaměření). 
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Pro vyhledání žáků s více studijními zaměřeními najeďte myší na položku menu Žáci a vyberte položku 

Vyhledání duplicitních žáků. 

 

Změna studijního zaměření 

Pokud chce žák změnit studijní zaměření (nechce pokračovat v původním), je třeba mu přidat studijní 

zaměření (viz výše) a původní studium uzavřít (vyplnit datum ukončení studia). Pouhou změnou 

studijního zaměření v osobních údajích byste změnili dosavadní žákovu dokumentaci. 

 

Změna třídního učitele 

Převádíte-li žáky k nově nastupujícímu učiteli, nejprve učitele zaveďte do iZUŠ. V Osobních údajích 

žáka  dole naleznete kolonku Změna údajů. Jako typ údaje vyplňte Třídní učitel a doplňte ostatní 

údaje. Dále 

a) jde-li o individuální výuku, upravte k žádanému datu Rozvrh hodiny původního a nového 

učitele. Od data změny se budou žáci zobrazovat novému učiteli, správně se budou 

předvyplňovat třídní knihy atd. Je vhodné změnu učitele poznamenat také do Poznámek v Třídní 

knize.  Původní třídní kniha se bez ztráty záznamů převede k novému učiteli. 

b) pokud se jedná o kolektivní výuku, vytvořte nejdříve novému učiteli Kolektivní výuku 

v Osobních údajích zaměstnance. V Osobních údajích žáků nastavte u dosavadního ko lektivu 

datum „do“ na poslední den před změnou, u nového datum „od“ na den změny. Záznamy se 

uchovají v původní třídní knize, nový učitel bude mít třídnici prázdnou. Upravte k žádanému datu 

rozvrhy hodin obou pedagogů. Pozn.: V případě, že se původní vyučující vrátí v průběhu roku 

a chcete zachovat veškerou historii, tento proces opakujte (vytvořte třetí třídnici).  

 

Změna vyučujícího kolektivní výuky 

 viz výše Změna třídního učitele pouze bod b)  

 

Suplování - viz kapitolu 55    

 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

Školský zákon ukládá povinnost evidence této skutečnosti ve školní matrice. Do pole „Poznámka“ je 

možné uvést podrobnosti ke specifickým problémům žáka, další podrobnosti, např. o podpůrných 

opatřeních ve výuce žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, mohou být uvedeny ve studijním plánu 

žáka. Rodič může specifikovat svá přání a požadavky související s konkrétními problémy na druhé straně 

přihlášky.  

 

http://www.izus.cz/zaci/
http://www.izus.cz/vyhledani_duplicitnich_osob/index.php
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4.6 Dokumenty žáka 

Dokumenty na bílém pozadí jsou v pořádku, jen zobrazeným oranžovou barvou (nevyplněné údaje) 

a červenou barvou (chybné údaje) je třeba věnovat pozornost, nejsou zcela vyplněny. Tučným písmem 

jsou napsány dokumenty, které vyžadují zadávání údajů, ostatní se podle nich vytváří zcela automaticky. 

Kliknutím na Zobrazit dokument otevřete a upravíte. Povelem Upozornit pošlete e-mail zaměstnanci 

s upozorněním na nedostatky v dokumentu, stačí jen napsat text zprávy a odeslat (tlačítko Upozornit je 

viditelné pouze vedoucím pracovníkům a administrátorům školy v jiných než svých Dokumentech 

zaměstnance). Kliknutím na Nastavení tisku můžete upravit tiskovou podobu dokumentu. Tlačítkem 

Náhled jej můžete vizuálně zkontrolovat. Příkazem Tisknout zvolený dokument vytisknete. 

 

4.6.1 Pohledávky 

Pokud nemá žák zaplacené školné nebo půjčovné, zobrazí se zde informace o této skutečnosti. Je-li 

pohledávka zobrazena oranžovou barvou, nebylo ještě zákonnému zástupci žáka odesláno upozornění. 

Je-li pohledávka zobrazena červenou barvou, platba byla uhrazena jinou částkou než předepsanou nebo 

s jiným specifickým symbolem. Kliknutím na Upozornit žáka pošlete e-mail zákonnému zástupci žáka. 

Více viz 4.5.9 Platby školného (variabilní symbol, příkaz k úhradě, pohledávka). 

4.6.2 Rozvrh hodin žáka 

V rozvrhu žáka se zobrazuje jeho veškerá výuka. Tento rozvrh slouží pouze k zobrazení a tisku, veškeré 

údaje zadávají učitelé do Rozvrhu hodin v Dokumentech zaměstnance. 
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4.6.3 Třídní kniha pro individuální a skupinovou výuku 

Zápis individuální hodiny 

Třídní knihy se zavádějí automaticky pro všechny vaše žáky. Aby vám iZUŠ do třídních knih 

automaticky předvyplňoval vyučované hodiny, vytvořte si co nejdříve Rozvrh hodin.   

 

 Pokud již máte výuku v rozvrhu, zobrazí se vám každý den ráno denní výuka na hlavní straně 

a zůstane tam, až do vyplnění zápisu v TK. Stiskněte tlačítko Zapsat hodinu (můžete také 

vybrat třídnici z roletky a zobrazit ji, nepoužívejte však již tlačítko Zapsat pravidelnou 

hodinu! – zapsali byste ji dvakrát. Stačí kliknout na předvyplněné datum zápisu) 

 

 Pokud rozvrh ještě nemáte vytvořen, na hlavní straně vyberte ze seznamu požadovanou třídnici 

a stiskněte Zobrazit a následně Zapsat pravidelnou hodinu. Vyplňte datum výuky. 

 

 

 

Další postup je pro oba případy totožný: 

1) Vyplňte docházku. 

2) Vyplňte probíranou látku, tlačítkem = vyplníte látku z minula. V případě nepřítomnosti vypište její 

důvod. 

3) Můžete si zapsat poznámky (žák je neuvidí). 

4) Zadejte hodnocení. 

5) Zápis Uložte. 
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 Tip  

Zrychlení zápisu 

Pokud před uložením zatrhnete volbu Zapsat další (vždy), 

otevře se vám ihned po uložení k zapsání hodina žáka či 

kolektivu, která následuje v rozvrhu (je třeba již mít vytvořený 

rozvrh hodin). Toto nastavení si můžete uložit zatržením volby 

Vždy. 

 

 

Zobrazení třídní knihy 

V třídní knize se zobrazuje posledních 5 záznamů. Pokud chcete vidět všechny, stiskněte tlačítko 

Zobrazit všechny zápisy. Tečkovanou čarou jsou zápisy odděleny po měsících. Roční studijní plán 

zapíšete, zobrazíte či upravíte po stisknutí tlačítka Zobrazit Plán (dokud není vyplněn, tlačítko je 

oranžově zvýrazněno). Obdobně také zobrazíte Poznámky, které se nacházejí na první straně třídnice 

a v průběhu roku Interní a veřejná vystoupení žáka. Ke třídní knize se dostanete také z dokumentů 

zaměstnance i příslušného žáka. Pokud nemáte při vyučování přístup k počítači, využijte Výpis z třídních 

knih. 

 

Mimořádná hodina, přesun výuky 

Pokud jste dali žákovi hodinu navíc (kromě jeho pravidelné hodiny dle Rozvrhu hodin), zápis vložíte 

kliknutím na tlačítko Zapsat mimořádnou hodinu. Hodina je pak v třídnici zvýrazněna stříbrně. 

Pokud pravidelná hodina proběhla jindy, změňte v zápisu datum výuky. Hodina je pak zvýrazněna 

azurově a po najetí myší na datum výuky se zobrazí datum původní. V náhledu a tisku Třídní knihy se 

datum pravidelné výuky automaticky zobrazí na začátku probírané látky v závorce. 

 

Úprava a smazání hodiny 

V třídní knize klikněte na datum požadovaného záznamu nebo tlačítko Upravit. Pro smazání dále 

stiskněte tlačítko Smazat (u tlačítka Uložit). 

Pokud jste omylem u předvyplněné hodiny změnili datum výuky (azurové zvýraznění), zajistíte nápravu 

změnou data na původní (zobrazí se vám po najetí myší na datum výuky). Pokud se vám totéž přihodilo 

s hodinou vloženou tlačítkem Zapsat pravidelnou hodinu, zápis smažte a zapište správně. 

 

Suplování 

Při suplování změňte v zápisu hodiny jméno učitele (pod datem výuky), případně připište poznámku. 

Přístup do dokumentů suplovaného učitele zajistíte tak, že suplujícímu nastaví administrátor školy práva 

vedoucího pracovníka s právem nahlížet do dokumentace suplovaného. 

 

Náhled a tisk 

Tlačítkem Náhled tisku třídní knihy zobrazíte podobu dokumentu k vytištění. Před tiskem nezapomeňte 

nastavit Možnosti tisku ve svém prohlížeči podle pokynů v náhledu. Pro hromadný tisk všech vašich 

třídních knih přistupujte přes Zaměstnanci –> Moje dokumenty a v tabulce Dokumenty všech žáků učitele 

stiskněte u třídnic tlačítko Tisk. 

 

Pořadová čísla 

Pořadová čísla vytváří každé pololetí před vydáváním vysvědčení administrátor školy na straně Škola -> 

Hromadné funkce. 
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4.6.4 Třídní kniha pro kolektivní výuku 

Zápis kolektivní hodiny 

Vyplňování kolektivních třídnic je obdobné jako u individuálních, odlišná je pouze hromadná docházka 

a klasifikace. Pro správné fungování třídnic je třeba co nejdříve zajistit u třídních učitelů vašich žáků 

zapsání žáka do kolektivu v Osobních údajích žáka a sestavit Rozvrh hodin zaměstnance. 

 

1) Otevřete třídnici a zapište látku jako v individuální hodině. 

2) Docházka se zobrazuje v tabulce pod probíranou látkou. Můžete ji nastavit buď u každého žáka 

zvlášť, nebo hromadně pro všechny žáky a jen u odlišných ji změnit. Pro rychlé zadání slouží 

tlačítka (I – přítomen, O – omluven), jinak vyberte z roletky. Důvod nepřítomnosti můžete zapsat 

do poznámek. Záznamy se pro přehlednost zobrazují jen po pěti. Kliknutím na jméno žáka 

zobrazíte jeho celoroční docházku, látku i poznámky. 

3) Průběžné známkování pište do poznámek vedle docházky. Můžete si nastavit, jestli se pak má 

zobrazovat v tabulce zároveň s docházkou, nebo až po najetí myší na ni (poznámka je 

reprezentována hvězdičkou). Z průběžného hodnocení se nevytváří žádné průměry, protože 

výsledné hodnocení na Vysvědčení je záležitostí učitele. 

4) Zápis uložte. 

 

 

Úprava a smazání zápisu 

Zápisy můžete dodatečně Upravit kliknutím na tlačítko Upravit nebo na datum výuky, případně 

v úpravách Smazat (platí jen pro mimořádné hodiny a pravidelné hodiny zapsané pomocí tlačítka Zapsat 

pravidelnou hodinu, zápis pravidelné hodiny předvyplněný podle Rozvrhu hodin nelze smazat). 

 

Řazení žáků 

Seznam žáků je možné seřadit podle studijního zaměření, příjmení či jména žáka kliknutím na záhlaví 

sloupce. Způsob řazení symbolizuje šipka nahoru (seřazeno vzestupně) či dolů (sestupně). Nastavení 

řazení se uloží a seznam žáků v této třídní knize se vám bude vždy takto zobrazovat. 

 

Barevné zvýraznění zápisů 

Azurovou barvou jsou zvýrazněny hodiny konané v náhradním termínu (tzn. že u pravidelné hodiny bylo 

změněno datum výuky, datum pravidelné výuky se zobrazí po ukázání myší na datum výuky). Pokud jste 

u předvyplněné hodiny změnili datum výuky omylem,  zajistíte nápravu změnou data na původní. Pokud 

se vám totéž přihodilo s hodinou vloženou tlačítkem Zapsat pravidelnou hodinu, zápis smažte 

a zapište správně. 

Stříbrnou barvou pozadí jsou odlišeny mimořádné hodiny (navíc mimo Rozvrh hodin). 

Oranžová barva signalizuje předvyplněný zápis pravidelné hodiny, který ještě nebyl doplněn. Hodiny 

konané v různých měsících jsou oddělené tečkovanou čárou.  
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Oranžové zvýraznění žáků 

Pokud je jméno žáka podbarveno oranžově, značí to, že žák nemá v některém zápise v třídní knize 

vyplněnu docházku, podrobnosti získáte podržením myši nad jménem žáka. Docházka žáků je zobrazena 

symbolem, viz Vysvětlivky.  

 

Suplování 

Při suplování změňte v zápisu hodiny jméno učitele (pod datem výuky), případně připište poznámku. 

Přístup do dokumentů suplovaného učitele zajistíte tak, že suplujícímu nastaví administrátor školy práva 

vedoucího pracovníka s právem nahlížet do dokumentace suplovaného. 

 

Interní a veřejná vystoupení 

Pro zápis vystoupení či výstavy žákům v kolektivních předmětech můžete nyní postupovat stejně jako 

v individuální třídnici – v Třídní knize pro kolektivní výuku v řadě tlačítek (pod docházkou) klikněte na 

Interní a veřejná vystoupení a můžete zapisovat. Tato vystoupení se každému z žáků zobrazí také v 

Interních a veřejných vystoupeních v jejich individuální třídní knize, kde je tak uvidí i jejich třídní učitel. 

Ten pak navíc může u svého žáka individuálně upravit např. zda se právě jemu má dané vystoupení 

zobrazovat také v Katalogu o průběhu vzdělávání. V případě, že tento záznam v kolektivní třídnici 

smažete či upravíte, projeví se to všem žákům i pokud již byly zápisy individuálně upraveny. 

 

Zápis známek na vysvědčení 

Tlačítkem Zapsat klasifikaci na vysvědčení ji expresně vyplníte (používejte klávesu tabelátor 

a číslice). Pokud se jedná o předmět, který obsahuje více dílčích předmětů (zejména taneční 

a výtvarný obor), zadávejte klasifikaci v dokumentu Vysvědčení způsobem popsaným pro třídní učitele. 

 

Vedení třídnice pro více dílčích předmětů 

Ve vaší třídnici můžete vést více předmětů najednou (dílčí předměty VO a TO, sloučené ročníky, kolektivy 

se žáky podle ŠVP i starých učebních plánů). Veškerou látku zapisujte do jedné hodiny, můžete ji 

rozlišovat např. pomocí zkratek. Pro shodu s učebními plány vaší školy zkontrolujte jejich stav (viz Dílčí 

předměty, Střídání učitelů v kapitole Studijní zaměření a předměty). 

4.6.5 Žákovský sešit 

Žákovský sešit se automaticky vyplňuje podle třídních knih všech navštěvovaných předmětů. 

V žákovském sešitě nejsou přístupné poznámky z individuálních třídních knih, studijní plán apod. Naopak 

je zde kontakt na vyučující a vypsaný termín další hodiny s instrukcemi k omluvení žáka zákonným 

zástupcem. Žákovský sešit se zobrazuje rodičům a žákům na hlavní straně, kde jsou současně 

upozorněni na případné pohledávky. Rodiče mohou nahlížet do rozvrhu hodin a osobních údajů žáka. 

Učitel zde vidí, kdy se žák či rodič do žákovského sešitu podíval. 

Jak může zákonný zástupce (rodič) omlouvat žáky (své děti) z výuky prostřednictvím iZUŠ? 

V menu (modrá tlačítka v levém sloupci) se nachází položka Kontakt. Po kliknutí na ni se dostanete na 

stránku s rozbalovacím seznamem všech základních uměleckých škol. Vyberete tu vaši a tlačítkem 

Zobrazit se ukáží kontaktní údaje dané školy. Kliknutím na e-mailovou adresu můžete napsat a odeslat 

zprávu (omluvenku). Můžete též zavolat na uvedené telefonní číslo (většinou se jedná o telefon do 

kanceláře školy). Pokud chcete kontaktovat přímo vyučující, přihlaste se do iZUŠ svým uživatelským 

jménem a heslem. Na straně Zaměstnanci u daného vyučujícího klikněte na tlačítko Osobní údaje. Na 

uvedenou e-mailovou adresu pošlete zprávu nebo zavolejte na uvedené telefonní číslo. Nejsou-li 

kontaktní údaje dostupné (vyučující je nedoplnil), využijte kontaktů uvedených na straně Škola. 

4.6.6 Katalog nastudovaných skladeb a záznamy o vystoupení 

Zde je možné vkládat nastudované skladby žáka. Je třeba uvést autora, název a minutáž. 

Obdobně se v rámci třídní knihy vkládají interní a veřejná vystoupení žáka. 

https://www.izus.cz/o_webu/napoveda/#kdo_se_muze_do_izus_prihlasit
https://www.izus.cz/o_webu/napoveda/#kdo_se_muze_do_izus_prihlasit
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4.6.7 Protokol o přijímání žáků a komisionálních zkouškách 

Vytvoření protokolu o přijímání žáků a komisionálních zkouškách: 

 

1) V dokumentech žáka vyhledejte Protokol o přijímání žáků a komisionálních zkouškách a stiskněte 

Zobrazit. (Žáci (Moji žáci) –> Dokumenty žáka -> Protokol o přijímání žáků a komisionálních 

zkouškách). 

2) Pro vytvoření nového protokolu stiskněte tlačítko Nová komisionální zkouška. Vyplňte 

potřebné údaje. 

3) Uložte protokol. Systém povolí uložení i bez vyplněného hodnocení (tisk před zkouškou). 

4) Protokol Vytiskněte. Pro hromadný tisk přistupujte k protokolům přes dokumenty zaměstnance, 

v Nastavení tisku můžete zvolit jejich řazení. 

5) Po zkoušce doplňte do systému hodnocení. Na základě protokolů je žákům určen ročník v dalším 

školním roce (pokud protokol nemají, je jim o jeden navýšen). 

 

Postup přijímání žáků 

 

1) Rodiče vyplní, odešlou, vytisknou a podepíší elektronickou přihlášku. S vyplněním jim můžete 

pomoci nebo je zajistit v rámci přijímacích zkoušek. Eventuálně je také možné využít funkci Přidat 

žáka na straně Žáci. 

2) Žák se poté zobrazí mezi Nezařazenými žáky na straně Žáci (nahoře). Jako nezařazenému (bez 

třídního učitele), je mu možné pouze upravovat osobní údaje a Protokol o přijímání žáků 

a komisionálních zkouškách. 

3) Vyplňte protokol (viz výše), některé údaje můžete doplnit později, nejlépe ale do konce školního 

roku. 

4) Jakmile budete mít jasno v zařazení žáka, doplňte Osobní údaje žáka, případně údaje 

v protokolu. Bude-li žákovo datum přijetí do ZUŠ spadat do následujícího školního roku, vyplňte 

ročník a třídu, kterou budou navštěvovat v následujícím roce. Během převodu databáze se 

neposunou - narozdíl od již studujících žáků. 

5) V okamžiku, kdy bude mít žák vyplněného třídního učitele, přesune se mezi Zařazené žáky. Je 

však třeba pamatovat na to, že se nemusí hned zobrazit pomocí učitelem používaného filtru 

(Např. v červnu je žák, který je přijat k následujícímu 1.září budoucí žák – zobrazí se učiteli jen 

tehdy, když ve filtrech nastaví, že chce zobrazovat i budoucí žáky) 



 

60 

 

4.6.8 Výpis z vysvědčení za 1. pololetí 

Vyplňování je totožné s vysvědčením, viz následující kapitoly. 

4.6.9 Vysvědčení – zadávání klasifikace 

Zadejte hodnocení jen v těch předmětech, které žák absolvoval. Sloupec Pov. znázorňuje, zda je 

předmět v daném ročníku povinný (P), povinně volitelný (PV) – to znamená, že alespoň jeden předmět 

z této skupiny musí být pro žáka zvolen ke studiu, nebo nepovinný (N). Za počtem omluvených 

a neomluvených hodin v daném předmětu je procenty znázorněna neúčast z celkového počtu odučených 

hodin. Celkový prospěch i počet zameškaných hodin se počítají automaticky. Pro rychlý přehled 

o docházce žáka si můžete zobrazit jeho Žákovský sešit. Červená barva signalizuje, že žák nesplnil učební 

plán. 

 

 Tip 

Mezi předměty můžete přepínat klávesou Tab a známky zadávat číslicemi na numerické klávesnici (1, 2, 

3, 4), případně neklasifikován klávesou N.  

 

Postup zadávání klasifikace 

 

A) Třídní učitelé žáků (včetně TO a VO) 

1) Na straně Žáci klikněte v řádku žáka na tlačítko Dokumenty. V Dokumentech žáka klikněte vedle 

dokumentu Vysvědčení na tlačítko Zobrazit.  

 

  

2)  Pokud vaše škola nevyužívala elektronické třídní knihy (nebo vedete několik dílčích předmětů 

v jedné třídní knize), vyplňte do příslušných kolonek u každého předmětu počet omluvených 

a neomluvených hodin. V opačném případě se omluvené a neomluvené hodiny samy vypočítaly 

podle docházky v třídních knihách a nemusíte je vyplňovat. Vyberte hodnocení a klikněte na 

tlačítko Uložit klasifikaci za 1. či 2. pololetí. 
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B) Učitelé individuální a skupinové výuky přiřazených předmětů (např. Doprovod či Druhý 

nástroj) 

 

Učitelé přiřazených předmětů vyplňují klasifikaci v Třídních knihách pro individuální a skupinovou výuku. 

 

1) Na Hlavní straně dole v sekci „Zobrazit třídní knihu“ vyberte žáka a klikněte na tlačítko Zobrazit. 

V třídní knize níže se nachází řada tlačítek, klikněte na tlačítko Zapsat klasifikaci na 

vysvědčení. 

 

  

  

2) Pokud vaše škola nevyužívala elektronické třídní knihy, vyplňte do příslušných kolonek u každého 

předmětu počet omluvených a neomluvených hodin. V opačném případě se omluvené 

a neomluvené hodiny samy vypočítaly podle docházky v třídních knihách a nemusíte je tak 

vyplňovat. Vyberte hodnocení a klikněte na tlačítko Uložit klasifikaci za 1. či 2. pololetí. 
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C) Učitelé kolektivní výuky (např. hudební nauka, komorní hra, orchestr apod.) 

 

Učitelé kolektivních předmětů vyplňují klasifikaci v Třídních knihách pro kolektivní výuku. 

 

1) Na Hlavní straně dole v sekci „Zobrazit třídní knihu“ vyberte kolektiv a klikněte na tlačítko 

Zobrazit. V třídní knize níže se nachází řada tlačítek, klikněte na tlačítko Zapsat klasifikaci na 

vysvědčení.  

2) Pokud vaše škola nevyužívala elektronické třídní knihy, vyplňte do příslušných kolonek u každého 

předmětu počet omluvených a neomluvených hodin. V opačném případě se omluvené 

a neomluvené hodiny samy vypočítaly podle docházky v třídních knihách a nemusíte je vyplňovat. 

Vyberte hodnocení a klikněte na tlačítko Uložit klasifikaci. 

 

 

Počítání zameškaných hodin 

Ve výchozím nastavení systém sčítá zameškané lekce („čárky“) bez ohledu na délku jejich trvání. Pokud 

chcete přesně sčítat zameškané vyučovací hodiny, administrátor školy může (pro celou školu) toto 

nastavení změnit na straně Nastavení školy. 

Administrátor školy zde může povolit také ruční zadávání zameškaných hodin. Pokud žákovi zadáte 

absenci ručně do vysvědčení a žák má zároveň absenci vedenou v třídní knize, tyto zameškané hodiny se 

sečtou. 

 

Datum uzavření klasifikace 

Systém počítá zameškané hodiny automaticky až do konce pololetí – na Vysvědčení se tedy vytiskne 

momentální stav k datu tisku. Pokud chcete stanovit dřívější datum uzavření klasifikace, nastavte je na 

straně Škola -> Nastavení školy 

 

 

Celkové hodnocení u žáků studujících podle ŠVP 

Vzhledem k tomu, že RVP nezná pojem „hlavní předmět“, tento vypadává ze hry při výpočtu stupně 

„prospěl s vyznamenáním“. Nemá-li tedy žák studující podle ŠVP průměr stupňů prospěchu z povinných 

předmětů (předměty povinně-volitelné jsou brány rovněž jako povinné) vyšší než 1,5 a zároveň žádnou 

trojku z povinného předmětu, prospěl s vyznamenáním, i když dostal např. dvojku z Hry na housle, 

přičemž stejně hodnocený žák studující podle starých učebních plánů pouze prospěl. Pokud žák (ať už 

studuje podle ŠVP či starých učebních plánů) navštěvuje také nějaký nepovinný předmět, známka 

z tohoto předmětu se do celkového hodnocení nezapočítává. 

 

Plnění učebních plánů 

Aby žák prospěl, musí mít známku ze všech povinných, příp. z jednoho z volitelných předmětů uvedených 

v učebním plánu (odkaz na plán naleznete mezi tlačítky dole). Pole pro známky předmětů, které žák 

navštěvuje, jsou oranžově zvýrazněna, dokud není klasifikace zadána. Pokud je pole červené, žák 

nenavštěvuje povinný předmět (příp. žádný z volitelných předmětů), nebo se typ navštěvovaného 
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kolektivu neshoduje s učebním plánem (viz Realizace učebních plánů v nápovědě k sekci Studijní 

zaměření a předměty). Dokud se nedostatek neodstraní, žák nemůže prospět. Názvy předmětů na 

vysvědčení se uvádějí podle učebního plánu, názvy v rozvrhu nemají na vysvědčení vliv. Údaje o žákovi 

vycházejí z Osobních údajů žáka. 

 

 Při zadávání klasifikace chybí v prvním řádku název předmětu. 

Pravděpodobně se hlavní předmět (posunutý na další řádek) jmenuje jinak, než studijní zaměření. 

Zadejte do prvního řádku stejnou známku, jako k hlavnímu předmětu a bezchybnost zobrazení 

zkontrolujte v náhledu. 

 Když zadám u vysvědčení Zobrazit, vidím více předmětů, než má žák na vysvědčení mít. 

Toto je obvykle důsledek špatně nastavených učebních plánů (zejména nastavení Dílčích předmětů). 

Zkontrolujte tedy učební plány. Pokud jsou plány v pořádku a opravdu korespondují s reálným stavem, 

klasifikujte pouze předměty, které chcete. Musí však být dodržena skladba povinných a povinně 

volitelných předmětů podle učebních plánů. Neklasifikované předměty se nebudou zobrazovat na 

vysvědčení – zkontrolujte v náhledu vysvědčení (pokud máte v učebních plánech více předmětů stejného 

typu, systém nepozná, který z nich chcete klasifikovat, a takto vám dává na výběr). 

 

 Když zadám u vysvědčení Tisk, vidím méně předmětů, než má žák na Vysvědčení/Zobrazit. 

Máte v plánech pravděpodobně více předmětů stejného typu. Využijte nastavení Dílčích předmětů.  

 

 

4.6.10 Vysvědčení – souhrnný postup při tisku 

Výpisy z vysvědčení a vysvědčení tisknou pouze administrátoři školy, jelikož ostatním uživatelům není 

zobrazeno rodné číslo žáka. Tisk vysvědčení je obtížnější než tisk výpisu (má dvě strany, může a nemusí 

se tisknout na tiskopis SEVT, stačí použít bianco s vodoznakem). Doporučujeme, aby je tiskl jeden 

pracovník na vyzkoušené tiskárně. 

 

1. Kontroly žáků - Žáci/Kontroly 

Pokud možno žádná kontrola by neměla nalézt žádného „problematického“ žáka. Zaměřte se hlavně na 

údaje vyskytující se na Vysvědčení: Studijní zaměření, Druh studia, Ročník, Rodné číslo, Datum narození, 

Státní občanství a Místo narození 

 

2. Vyplnit klasifikaci – viz výše  

Pokud se vám při zadávání klasifikace předměty zdvojují nebo v náhledu chybí, ač je u nich klasifikace 

zadána, zkontrolujte nastavení učebních plánů - Škola/Studijní zaměření a předměty. V jednom ročníku 

studijního zaměření by se neměly setkat dva kolektivy stejného typu a těmto musí odpovídat typy 

kolektivů v žákem navštěvovaných předmětech. Pokud toto nelze zajistit nebo vedete jednu třídnici pro 

více předmětů, nastavte předmětům Typ kolektivu „Předmět je dílčí součástí nadřazeného předmětu…“. 

Klasifikace takového předmětu není možná přes Třídní knihu kolektivní, ale pouze přes Vysvědčení a to 

třídním učitelem či jeho nadřízeným. Viz kapitola 4.2.4 – Studijní zaměření a předměty. 

 

3. Zkontrolovat či změnit nastavení zameškaných hodin 

Pokud potřebujete ručně zadat zameškané hodiny (namísto automaticky spočítaných z třídních knih nebo 

k nim přičíst další), umožněte si to - Škola/Nastavení školy - Nastavení třídních knih. 

 

 

 

 

https://www.izus.cz/zaci/kontroly/
https://www.izus.cz/studijni_zamereni_a_predmety/
https://www.izus.cz/skola/nastaveni_skoly/
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Systém standardně nesčítá zameškané vyučovací hodiny, ale lekce nezávisle na délce trvání výuky, což 

nejuniverzálněji odpovídá reálné praxi a není v rozporu s žádným právním předpisem. Pokud chcete 

způsob počítání zameškaných hodin změnit, provedete to na straně Škola/Nastavení školy - Nastavení 

třídních knih. 

 

 

4. Vygenerovat pořadová čísla - Škola/Hromadné funkce 

Pořadová čísla vytváří každé pololetí před vydáváním vysvědčení administrátor školy na straně 

Škola/Hromadné funkce. 

Pořadová čísla se žákům přiřazují podle abecedního pořadí u daného „třídního“ učitele a následně podle 

data přijetí do ZUŠ. 

Již vygenerovaná pořadová čísla se nepřemažou, pouze se dogenerují žákům, kteří ještě pořadové číslo 

nemají přiděleno. 

 

5. Nastavit datum uzavření docházky v třídních knihách (volitelně) - Škola/Nastavení školy 

Pokud nezadáte datum uzavření docházky, je docházka uzavřena ke konci pololetí (v tom případě je 

nutné tisknout Výpisy z vysvědčení až po doplnění docházky v třídních knihách do konce pololetí, jinak by 

se součet zameškaných hodin po doplnění třídních knih změnil). Nastavení viz strana Škola/Nastavení 

školy - Nastavení třídních knih. 

 

 

6. Zkontrolovat vyplnění klasifikace - Žáci/Další funkce/Souhrn celkového prospěchu žáků 

Funkce Souhrn celkového prospěchu žáků (V řadě tlačítek na straně Žáci dole) vám zobrazí celkové 

prospěchy a nevyplněná vysvědčení žáků zobrazených na straně Žáci. Chcete-li vidět všechny žáky, 

klikněte na odkaz „Zobrazit na jedné straně všechny“ pod seznamem žáků 

 

7. Zkontrolovat jednotlivé žáky po učitelích - Zaměstnanci/Dokumenty zaměstnance/Výpis 

z vysvědčení - Zobrazit 

Všímáte si především barevně zvýrazněných položek = nevyplněná známka z předmětu nebo celkový 

neprospěch žáka 

 

8. Kontrola náhledu před tiskem - Zaměstnanci/Dokumenty zaměstnance/Výpis z vysvědčení - 

Náhled 

V menu prohlížeče zvolit Náhled tisku... 

Dejte pozor na nastavení ve Vzhledu stránky v prohlížeči - orientace papíru, nulové okraje, prázdné 

záhlaví a zápatí - viz Důležité upozornění zobrazené vždy nad tištěným dokumentem. 

 
Na nastavení tisku má vliv nejen použitý prohlížeč, ale také tiskárna. V případě problémů vyzkoušejte tisk 

v jiném prohlížeči, případně soubor vytiskněte do PDF (např. v prohlížeči Google Chrome) a ten následně 

vytiskněte 

 

9. Tisknout Vysvědčení / Výpisy z vysvědčení po učitelích - Zaměstnanci/Dokumenty 

zaměstnance/Výpis z vysvědčení – Tisknout 

Vysvědčení mají oproti výpisům větší možnosti nastavení tisku. Provádějte je v levém sloupci podle 

pokynů vedení školy. Změny nastavení se projeví vždy až po stisknutí tlačítka Nastavit posun stránky 

a výběr stran vespod okna nastavení. Po opuštění stránky se zruší. 

 

 Tip 

Změnou jména v levém sloupci můžete vytisknout vysvědčení vašich podřízených. 

 

https://www.izus.cz/skola/nastaveni_skoly/
https://www.izus.cz/skola/hromadne_funkce/
https://www.izus.cz/skola/hromadne_funkce/
https://www.izus.cz/skola/nastaveni_skoly/
https://www.izus.cz/skola/nastaveni_skoly/
https://www.izus.cz/skola/nastaveni_skoly/
https://www.izus.cz/zaci/celkovy_prospech/
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4.6.11 Katalog o průběhu vzdělávání 

Katalog se vyplňuje automaticky z Vysvědčení, Osobních údajů žáka, případně Interních a veřejných 

vystoupení v jeho třídní knize. Pokud v něm naleznete nějakou nesrovnalost, chyba je v těchto 

dokumentech. 

4.6.12 Přihláška do ZUŠ 

Přihláška do ZUŠ v dokumentech žáka čerpá z osobních údajů žáka a slouží k tisku (pro přihlašování 

nových žáků slouží Přihláška do ZUŠ v menu, příp. položka přidat žáka na straně Žáci). V přihlášce se 

vám nezobrazí rodné číslo žáka – rodič vypsáním rodného čísla a podpisem tento citlivý údaj škole 

oficiálně předá. V nastavení tisku můžete zvolit, zda chcete tisknout i druhou stranu, která obsahuje 

„Záznam o schopnostech žáka přípravného studia“ a „Protokol o přijímací zkoušce do základního studia 

a studia pro dospělé“. 

4.6.13  Smlouva o zapůjčení nástroje / Nájemní smlouva  

Viz 4.4.4 Postup zapůjčení nástroje. Seznam žákům zapůjčených nástrojů. 

4.6.14  Příkaz k úhradě – školné 

Viz 4.5.9 Platby školného (variabilní symbol, příkaz k úhradě, pohledávka). 

4.6.15  Příkaz k úhradě – půjčovné 

Viz 4.4.4 Postup zapůjčení nástroje. Seznam žákům zapůjčených nástrojů. 
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4.7 Jak podat Přihlášku do ZUŠ 

Strana Přihláška do ZUŠ v hlavním menu je veřejně přístupná a nabízí možnost podat přihlášku do všech 

Základních uměleckých škol v republice. Vyplnit ji tak mohou rodiče odkudkoliv. 

Vyberte nejdříve ZUŠ, kde chcete žáka přihlásit. Vyplňte všechny požadované údaje (k dispozici je 

detailní nápověda), zatrhněte požadované studijní zaměření a stiskněte Odeslat přihlášku. Přihlášku 

vytiskněte, podepište a doneste do ZUŠ. V přihlášce se nevytiskne rodné číslo žáka – jeho vypsáním 

a podpisem rodič tento citlivý údaj škole oficiálně předá. Na straně Žáci pak přihlášený žák figuruje mezi 

Nezařazenými žáky. 

Informace o přijetí žáka jsou odeslány na e-maily uvedené v přihlášce a lze je zjistit také po najetí myší 

na položku menu Přihláška do ZUŠ. Zde zadáte údaje potřebné pro vyhledání žáka a zobrazí se vám stav 

přihlášky. Dokud žák není zařazen k učiteli, není zatím rozhodnuto. I tak již můžete požádat příslušnou 

ZUŠ o zaslání přihlašovacích údajů do systému a zpřístupnění žákovského sešitu. Pokud je zařazen 

k učiteli, znamená to, že byl přijat. Pokud jej není možné vyhledat, nebyl přijat (nebo jste zadali 

nesprávné údaje). 

4.8 Kontakty 

Naleznete zde kontakty na všechny Základní umělecké školy v republice a také kontakty na autory webu, 

kterým touto cestou můžete zaslat e-mail. Je zde také fronta pro hromadné e-maily – není technicky 

možné odeslat několik stovek zpráv najednou. 

4.8.1 Využití technické podpory 

Pod sekcí Kontakty naleznete také přehled využití technické podpory vaší školou, který slouží také pro 

případné vyúčtování nadlimitní technické podpory. Hlášení o chybách systému se do tohoto limitu 

nezapočítává. 
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4.9 Nastavení 

4.9.1 Nastavení přihlašovacích údajů (uživatelského jména a hesla) 

Nastavení uživatele je nejrychleji přístupné kliknutím na vaše uživatelské jméno v levém sloupci nahoře. 

Pro změnu svých přihlašovacích údajů vyplňte všechna pole podle pokynů a stiskněte Uložit. Volte si 

lehce zapamatovatelné uživatelské jméno a heslo, které se však nedá snadno uhodnout 

(z bezpečnostních důvodů musí obsahovat písmena i číslice). Pamatujte, že v systému jsou citlivé osobní 

údaje! 

Můžete zde také změnit dobu nečinnosti, po které vás systém automaticky odhlásí. Nezapomeňte se však 

odhlásit při každém opuštění počítače! 

 

 Zapomněl jsem přihlašovací údaje. 

Pokud jste zapomněli přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo), můžete si na vaši e-mailovou 

adresu nechat zaslat nové. Přejděte na stránku Nové heslo a postupujte dle pokynů. Pokud se vám 

přihlašovací údaje nedaří nastavit tímto způsobem, obraťte se na vedení vaší školy. 

 

Správa přihlašovacích údajů ostatních uživatelů (pouze administrátor školy) 

Pokud jste administrátorem školy, můžete na této stránce spravovat také účty ostatních uživatelů. Pod 

nadpisem Uživatelé se nachází řada tlačítek, která vám zobrazí jednotlivé skupiny uživatelů. Máte zde 

přehled o tom, kdy se naposled přihlásili do systému a jaká mají práva. Vidíte zde také, zda jim byly 

přístupové údaje již zaslány a zda si je uživatelé změnili.  Kliknutím na odkaz změnit otevřete k úpravě 

účet žádaného uživatele. 

 

Vytvoření a rozeslání přihlašovacích údajů 

1. Abyste mohli zaměstnancům (a analogicky dalším uživatelům) vytvořit přístupové údaje, je třeba 

je mít nejdříve navedené na straně Zaměstnanci. 

2. Pod seznamem uživatelů (opět v nastavení uživatele) naleznete odkazy k vytvoření přihlašovacích 

údajů novým uživatelům. Můžete postupovat buď po jednom uživateli, nebo zpracovat celou 

skupinu najednou. 

3. Vygenerované přihlašovací údaje je třeba uživatelům rozeslat na e-mail. Proto je třeba nejdříve 

do jejich osobních údajů vložit e-mailové adresy. Rozeslání provedete pomocí příslušné Hromadné 

funkce v sekci Škola. 

4. Tuto funkci je třeba spustit opakovaně, dokud nerozešlete všechny údaje (nejlépe vždy 

s časovým odstupem - z toho důvodu, aby zprávy nebyly u adresátů označeny za spam, funkce 

odešle vždy jen určitý počet údajů). Přehled o tom, komu již byly údaje zaslány, zjistíte 

v Nastavení uživatele. Údaje, které byly již jednou odeslány funkce znovu neodešle. 

Příčinou neodeslání údajů může být buď chybějící e-mailová adresa v osobních údajích nebo 

nedostatečný počet spuštění hromadné funkce. Pokud jste některému uživateli změnili heslo ještě 

dříve, než jste údaje rozeslali, dojdou mu původní, neaktuální údaje. 

 

Práva a povinnosti uživatelů iZUŠ 

Právem každého uživatele je přístup k údajům, ke kterým má patřičná oprávnění. Oprávnění jsou dána 

pozicí uživatele na škole a přiděluje je zejména ředitel školy. 

V iZUŠ je 6 typů uživatelů: 

 žák - má přístup do Žákovského sešitu, k Nástěnce, kontaktům na školu a svého učitele, může 

nahlížet do některých svých dokumentů 

 zákonný zástupce (rodič) - má přístup ke svým dětem, může vyplňovat Přihlášku do ZUŠ 

a nahlížet do smluv sepsaných se školou 

 zaměstnanec (učitel) - má přístup ke svým žákům a dokumentům, může upravovat údaje 

s výjimkou zařazení žáků do školy (změny učitele, studijního zaměření, ročníku apod.) 

http://www.izus.cz/nastaveni_uctu/nove_heslo/
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 vedoucí pracovník (vedoucí oddělení, oboru či pobočky) - má přístup ke svým podřízeným 

zaměstnancům a jejich žákům, může upravovat zařazení žáků do školy, jeho povinností je však 

o změnách informovat vedení školy 

 administrátor školy (ředitel, zástupce ředitele, administrativní pracovník) - má přístup k celé 

škole, ke všem zaměstnancům, žákům a všem funkcím iZUŠ, může přidávat zaměstnance 

a přidělovat uživatelská práva 

 administrátor iZUŠ (správce systému) - má přístup ke všem školám, aby mohl zabezpečovat 

technickou podporu, pomáhat při řešení problémů, změny údajů provádí jen v součinnosti 

s administrátorem školy (kontakt na administrátory iZUŠ) 

Povinností uživatele je zabránit zneužití údajů uvedených v systému iZUŠ, stejně jako i přihlašovacích 

údajů. V případě ztráty přihlašovacích údajů či podezření možného zneužití kontaktujte neprodleně 

vedení školy, aby přihlašovací údaje změnilo, případně správce webu pro úplné zablokování přístupu. 

4.9.2 Nastavení školy 

Strana Nastavení školy umožňuje volitelná nastavení systému podle individuálních potřeb školy. Viz 

kapitola 4.2.2 Nastavení školy. 

4.9.3 Nastavení vzhledu iZUŠ 

Vzhled iZUŠ se automaticky přizpůsobí velikosti vašeho monitoru či displeje (viz kapitola 4.9.6). Chcete-li 

však zobrazení ještě více optimalizovat, využijte následujících rad: 

Pokud máte malou obrazovku, zvažte skrytí levého sloupce v Nastavení vzhledu, abyste se zbavili 

nekomfortního horizontálního posouvání stránek (Nastavení naleznete dole v zápatí). Dalším řešením 

může být změna velikosti stránky (zoom) či písma ve vašem prohlížeči. 

Pokud máte velký monitor, vyzkoušejte nastavit dynamickou šířku strany, uvidíte více obsahu a méně 

modrých okrajů. 

Pro snadnější orientaci byly do iZUŠ doplněny ke každému tlačítku ilustrační obrázky (ikony). Je možné 

zobrazování ikon na tlačítkách či v menu skrýt a ponechat tak původní textové zobrazení, nebo naopak je 

možné ponechat zobrazené pouze ikony a text skrýt (např. při použití monitoru s nízkým rozlišením). 

4.9.4 Nastavení zapisování hodin do třídních knih 

Slouží ke zrychlení zápisu. Lze nastavit přímo při vyplňování hodin. Blíže viz Zrychlení zápisu v kapitole 

Třídní kniha pro individuální a skupinovou výuku. 

4.9.5 Nastavení tisku dokumentů 

V Nastavení můžete změnit tištěnou podobu níže uvedených dokumentů. Přístup k němu je kromě zápatí 

možný také tlačítky Nastavení tisku u jednotlivých dokumentů. Více informací získáte v jim věnovaných 

kapitolách. 

 

Nastavení tisku Rozvrh hodin zaměstnance  

Nastavení tisku Přihláška do ZUŠ  

Nastavení tisku Protokol o přijímání žáků a komisionálních zkouškách  

Nastavení tisku Smlouva o zapůjčení nástroje / Nájemní smlouva  

Nastavení tisku  Výkaz žáků a vyučovacích hodin 

 

 Tip 

Pro tisk vysvědčení doporučujeme prohlížeč Internet Explorer ve verzi 8. Tisk v jiných prohlížečích je 

možný, ale vzhledem k jejich překotnému vývoji a rychlému uvolňování nových verzí jednotlivými výrobci 

prohlížečů není možné zajistit 100% fungování tisku v jednotlivých alternativních prohlížečích.  

 

 

 

https://www.izus.cz/kontakt/#technicka_podpora
https://www.izus.cz/kontakt/
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Nastavení možností tisku: (v prohlížeči Internet Explorer 8.0) 
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4.9.6 Ukázky vzhledu iZUŠ na displejích a malých monitorech 

Vzhled systému iZUŠ se inteligentně přizpůsobí vašim 

zařízením. Máte-li monitor s nízkým rozlišením či 

používáte mobilní telefon nebo tablet, iZUŠ se vám 

vždy díky responzivnímu designu zobrazí přehledně 

tak, abyste vždy měli k dispozici veškeré důležité 

informace. 

 

Vlevo je ukázka Hlavní strany iZUŠ na mobilním 

zařízení.  

 

Menu se přesunulo z levé strany do horní části a místo 

dlouhých textů je reprezentováno přehlednými 

ikonami.  

 

 

 

 

 

 

V pravé horní části můžete pomocí ikony     rozbalit 

další položky menu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na dvou spodních obrázcích jsou ukázky strany 

Zaměstnanci a Žáci. 
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5. PROPOJENÍ IZUŠ SE ŠKOLNÍM WEBEM 

Díky propojení se školním webem můžete v iZUŠ získat také efektivní nástroj pro správu obsahu vašich 

webových stránek. Zde jsou popsány možné formy propojení. 

5.1 Odkazování 

 

1. Snad nejčastější potřebou školy z hlediska prezentace na internetu je přijímání nových žáků 

a s ním související přihláška. Nejvhodnější formou je, aby rodiče vyplnili přihlášku elektronicky, 

vytiskli ji a podepsanou doručili do školy. Vy tak nemusíte údaje přepisovat do počítače 

a ušetříte náklady za tisk přihlášek. Na školní web můžete umístit odkaz na Přihlášku do ZUŠ 

s předvyplněnou vaší školou (klikněte v menu na položku Přihláška do ZUŠ a zkopírujte adresu 

stránky, např. www.izus.cz/prihlaska_do_zus/?zus=36). 

2. Rodiče často volají s dotazy, kdy učitel učí. V těchto případech je vhodné, když rodiče mohou 

nahlédnout do Rozvrhu hodin učitele a sami zjistí, kdy má výuku. Na web školy můžete umístit 

odkazy na Rozvrhy hodin zaměstnanců, ale i jednotlivých učeben, kde se střídá více učitelů. 

3. Pokud vaše škola využívá elektronické Třídní knihy a tím pádem i Žákovské sešity, můžete 

rodičům a žákům usnadnit přístup do nich, když umístíte na web školy logo iZUŠ s přímým 

odkazem na Žákovský sešit (výuka za poslední měsíc se zobrazuje hned na Hlavní straně). 

4. V iZUŠ na několika místech rodiče a žáci naleznou odkaz na web vaší školy (např. v Přihlášce 

do ZUŠ, v Kontaktech, na straně Škola). Pokud píšete na Nástěnku vzkazy, můžete v nich 

odkazovat např. na fotografie z koncertu umístěné na webu školy. 

5.2 Sdílení informací 

 

1. iZUŠ umožňuje psát vzkazy zaměstnancům, zákonným zástupcům, žákům i široké veřejnosti 

a zobrazovat je na Nástěnce na Hlavní straně iZUŠ. Tyto vzkazy se mohou zobrazovat i na 

webu školy např. v Aktualitách. Můžete tak snadno informovat o úspěších v soutěžích, nových 

fotografiích z koncertů, o změnách ve výuce apod. Propojení iZUŠ se školním webem je 

realizováno souborem XML, s jeho zpracováním vám pomůže autor školního webu, případně se 

můžete obrátit na nás. 

2. Všechny koncerty, besídky, výstavy, přijímací zkoušky, ale i schůze, porady, zkoušky v sále 

apod. můžete do iZUŠ vkládat jako akce. U těchto akcí určíte, komu se mají zobrazovat 

(zaměstnancům, zákonným zástupcům, žákům, veřejnosti), tedy zda jsou interního nebo 

veřejného charakteru. Akce určené pro veřejnost mohou být viditelné i na školním webu např. 

v Aktualitách. Propojení iZUŠ se školním webem je realizováno souborem XML, s jeho 

zpracováním vám pomůže autor školního webu, případně se můžete obrátit na nás. 

3. V iZUŠ máte vloženy všechny zaměstnance školy. Udržovat aktuální údaje o zaměstnancích 

ještě na školním webu je nekomfortní. Nyní můžete zobrazit všechny učitele, ale i provozní 

zaměstnance na webu školy v přesně té aktuální podobě, jak je máte v iZUŠ. Nemusíte už 

aktualizovat údaje na dvou místech. U každého zaměstnance můžete zobrazit jeho jméno, 

příjmení, tituly, vyučovaná studijní zaměření, funkce a informaci, zda se jedná o provozního 

zaměstnance. Propojení iZUŠ se školním webem je realizováno souborem XML, s jeho 

zpracováním vám pomůže autor školního webu, případně se můžete obrátit na nás. 

4. Pokud vaše škola na svém webu zveřejňuje seznam akcí (koncertů, besídek, schůzí apod.), 

mohou být tyto akce v týdenním předstihu zobrazeny na Hlavní straně iZUŠ i mezi akcemi na 

straně Akce. Podmínkou je, aby byl seznam akcí ve formátu XML, který má snadno čitelnou 

strukturu a je automaticky zpracovatelný, pro ukázku viz seznam akcí ZUŠ B. Kozánka, Přerov. 

S vytvořením takového souboru vám jistě pomůže autor školního webu. 

 

https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/?zus=36
http://localhost/prihlaska_do_zus/
http://localhost/prihlaska_do_zus/
http://localhost/kontakt/
http://localhost/skola/
http://localhost/skola/dokumenty/nastenka/
http://localhost/
https://www.izus.cz/skola/dokumenty/nastenka/export/?zus=76
http://localhost/kontakt/
http://localhost/skola/akce/
https://www.izus.cz/skola/akce/export/?zus=76
http://localhost/kontakt/
https://www.izus.cz/zamestnanci/export/?zus=76
http://localhost/kontakt/
http://localhost/
http://localhost/skola/akce/
http://www.zusprerov.cz/seznam_akci/
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POZNÁMKY 
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