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1) Kolik obyvatel má sídlo, ve kterém je Vaše škola zřízena? 

 Do 5.000 

 5.000 - 20.000 

 20.000 - 100.000 

 Nad 100.000 

2) Jaký je počet žáků Vaší ZUŠ? 

 Do 300 

 300 – 600 

 600 - 1.000 

 Nad 1.000 

3) Počet budov školy? 

 Jedna budova 

 Více budov 

4) Sdílíte budovu s jiným subjektem? 

 Ne, v budově(ách) je pouze naše ZUŠ. 

 Ano, sdílíme budovu(y) s jiným subjektem. 

 Máme více budov a platí obě předchozí možnosti. 

5) Obory ve Vaší ZUŠ 

 Hudební 

 Literárně dramatický 



 Taneční 

 Výtvarný 

6) Bezpečnostní technologie, které využíváte ve Vaší ZUŠ. 

 Elektronický zabezpečovací systém (čidla, ústředna, siréna aj.) 

 Napojení el. zabezp. systému na pult centralizované ochrany 

 Kamerový systém (se záznamem i bez) 

 Elektronická požární signalizace 

 Přístupový systém (vstupní čipové karty atp.) 

 Elektronický vrátný (zvonky s telefonem a bzučákem) 

 Živý vrátný 

 Fyzická ostraha 

 Jiné: 

7) Byl ve Vaší škole některý z uvedených systémů účinný při snížení škod na zdraví a majetku během 

posledních 10 let? 

(prosím, vybírejte pouze z možností, které jste vybrali v předchozí otázce) 

 Elektronický zabezpečovací systém 

 Napojení EZS na pult centralizované ochrany 

 Kamerový systém 

 Elektronická požární signalizace 

 Přístupový systém 

 Elektronický vrátný 

 Živý vrátný 

 Fyzická ostraha 

 Jiné: 

8) Pokud jste v předchozí otázce některou možnost vybrali, stručně situaci, prosím, popište. 

9) Domníváte se, že některý ze systémů by byl pro Vaši školu prospěšný? 

(prosím, vyberte pouze možnosti, které jste NEzaškrtli v předchozích dvou otázkách) 

 Elektronický zabezpečovací systém 

 Napojení EZS na pult centralizované ochrany 

 Kamerový systém 

 Elektronická požární signalizace 

 Přístupový systém 

 Elektronický vrátný 

 Živý vrátný 



 Fyzická ostraha 

 Jiné: 

10) Vpouštíte rodiče a další osoby (kromě žáků) do budovy během provozu školy? 

 Ano, mohou se volně pohybovat po chodbách. 

 Ano, ale mají vyhrazený prostor pro čekání. 

 Ne 

11) Kolik osobních počítačů využíváte ve Vaší ZUŠ? 

Do 5ti 

 5 - 15 

 Nad 15 

 12) Způsob využití počítačů 

 Správní činnosti (vedení školy, ekonomická oblast) 

 Pedagogická dokumentace (matrika školy, klasifikace, třídnice, vysvědčení atd.) 

 Výuka - učitel (přípravy, samotná výuka) 

 Výuka - žáci (žáci pracují na PC) 

 Jiné: 

13) Existence a způsob využití vnitřní počítačové sítě ve Vaší škole. 

Pokud je ve Vaší škole instalována vnitřní síť, vyberte způsoby jejího využití. 

 Vzdálený tisk nebo scan (tisk nebo skenování po síti) 

 Software Klient - Server (např. učitel na PC ve sborovně zapisuje známky, ty jsou pak v jiném PC 

využity při vypracování vysvědčení) 

 Distribuce připojení k internetu  

 Zálohování dat na sdílené úložiště 

 Jiné: 

14) Jak pracujete s hesly uživatelských účtů u počítačů s důležitými daty? 

 Hesla nepoužíváme 

 Heslo si každý volí sám 

 Máme stanovena pravidla pro tvorbu bezpečných hesel 

 Jiné: 

15) Měníte hesla uživatelských účtů na počítačích s důležitými daty? 

 Hesla neměníme 

 Hesla měníme nahodile 



 Hesla měníme pravidelně 

 Jiné:  

16) Pokud existuje ve Vaší škole WiFi síť, je chráněna heslem? 

 Ne, WiFi je přístupná všem 

 Ano, heslo sdělujeme rodičům a žákům 

 Ano, heslo sdělujeme pouze zaměstnancům 

 Jiné:  

17) V případě, že WiFi síť využívají rodiče a žáci, je oddělená od vnitřní sítě školy? 

(Tzn. z WiFi sítě není mozné přihlásit se do vnitřních systémů, např. ekonomických, matriky školy, ani na 

sdílená úložiště na žádném z vnitřních počítačů) 

 Ano, WiFi je oddělená 

 Ne, WiFi není oddělená 

18) Zálohujete důležitá data? 

 Ne. 

 Ano, občas. 

 Ano, pravidelně. 

19) Používají pracovníci vzdálenou plochu? 

(práce z domova i odjinud, při odcizení vzdáleného počítače hrozí únik citlivých údajů, ztráta dat) 

 Ne 

 Ano, žádné nebo malé zabezpečení 

 Ano, silné zabezpečení (např. různá hesla na obou PC složená z písmen, znaků, číslic) 

20) Máte od zákonných zástupců žáků schváleno zveřejňování uměleckých děl, výkonů žáků, fotografií a jmen 

žáků? Jakou formou? 

 Ne 

 Ano, ve Školním řádu 

 Ano, na přihlášce 

 Ano, ve zvláštním dokumentu 

 Jiné:  

 

 


