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Abstrakt: Práce přináší čtenáři náhled na aktuální stav financování rozvoje a správy 
ICT na základních a středních školách, poukazuje na problémy, které školy 
v souvislosti s ICT řeší a navrhuje jejich řešení změnou sourcingu ICT. Pro účely 
práce byl proveden kvalitativní průzkum formou interview na pěti školách, kde byl 
zkoumán aktuální stav a následně vhodnost navrhovaného řešení. 

Práce navrhuje využívání outsourcingu a sdílených ICT služeb na zajištění ICT na 
základních a středních školách, popisuje koncept SLA pro takovéto služby a zároveň 
poukazuje na finanční zdroje v prostředcích škol, které je možné na outsourcing a 
sdílené ICT služby využít.  

Práce zároveň navazuje na strategii vlády ČR o řízení ICT v oblasti Goverment Cloudu 
a sdílení ICT služeb napříč státní správou.  

Klíčová slova: Základní škola, střední škola, outsourcing ICT, SLA, saas, iaas 

 

Abstract: This article describes the actual state of the primary and secondary schools‘ 
ICT finance for development and its management. The article points to problems that 
schools face in connection with ICT and proposes solving them with a use of different 
ICT sourcing strategy. For the purposes of this article a qualitative research in a form 
of interviews with the representatives of five different schools was led to look into the 
actual situation and to verify the feasibility of the proposed solution. 

The article proposes to use the outsourcing and shared ICT services to ensure the ICT 
in the primary and secondary schools, depicts the SLA concept of such services and 
points to the financial sources in schools‘ funds that can be spent on outsourcing and 
shared ICT services. 
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1. Úvod do problematiky IT na základních a středních 
školách 

Stav ICT na základních a středních školách je v rozkladu. V době, kdy má většina lidí 
moderní telefony, na zprávy koukáme na tabletech, domácí počítače mají výkon pro 
pohánění středně velké výrobní firmy a náš život měří wearables na zápěstích, je 
pohled do školních lavic spíše smutný. 

Křídy a černé tabule, fixy a bílé tabule a z evropských dotací nakoupené interaktivní 
tabule jsou běžným vybavením třídy na základní a střední škole. Stejně jako před pěti 
a deseti lety. Informační technologie, které za poslední dekádu exponenciálně zvýšily 
svůj dopad na každodenní život, by měly být nezbytnou součástí výuky mladých lidí. 
Základní a střední školy jsou nevybavené, ať po stránce vzdělání v používání 
moderních informačních technologií tak v jejich adopci. Studenti stále berou jako 
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zvláštnost, když jdou na hodinu dějepisu „na počítače“. Na základních školách 
instalované interaktivní tabule pak slouží primárně pro pouštění filmů na konci 
školního roku. 

Proč se tedy ve školách pravidelně neobjevují nové technologie? 

Následující práce si klade za cíl přinést důvody tohoto stavu IT na školách. Důvody 
podfinancování, nedostatečné edukace učitelů, zastaralé výpočetní techniky. Práce 
představí přehled financování rozvoje a provozu školního IT v té nejširší podobě. 
Přinese přehled pozice IT v rámci školy a jeho napojení na vzdělávání. V návaznosti 
na tyto informace bude hledáno řešení v podobě alternativní strategie pro pořizování a 
provoz IT. 

1.1 Pozice IT na základních a středních školách 

Pozici a stav aktuálního stavu IT na školách popisují v rozsáhlém materiálu 
[BRDIČKA]. Autor zde uvádí důležitost investic a transformace IT na školách. 
Kvantitativní data přinesl průzkum České školní inspekce [ČŠI: Podpora informačních 
a komunikačních technologií], ze které vyplývá obtížná situace při obnově ICT ve 
školách a jejich zastarávání (jak technologické, tak morální).  

Pro zmapování situace IT na základních a středních školách byl zvolen kvalitativní 
výzkum formou interview. Interview bylo uskutečněno na pěti školách (dvě základní 
školy a tři střední školy). Na každé škole byl rozhovor uskutečněn s ředitelem a jeho 
zástupcem a pracovníkem odpovědnými za IT. Interview mělo polo-strukturovaný 
charakter a bylo zaměřeno na vnímání potřeb moderních informačních technologií, 
jejich adopci mezi učiteli a žáky, možnosti pořizování a investování do jejich rozvoje a 
obnovy a dále na procesy, které IT na škole podporuje1. 

Z interview vyplynuly tyto zásadní body 

1. Školy mají velmi omezené možnosti na cílenou investici do informačních 
technologií 

a) Nejčastějším způsobem pořízení nového IT vybavení je Účelová dotace (viz 
kapitola 3) 

b) Z vlastních zdrojů není škola schopná pravidelně investovat do IT 

c) Z vlastních zdrojů není škola schopná investovat do edukace pedagogických 
pracovníků 

d) Škola si v rámci výběrových řízení na pořízení IT nemůže určit, jaké konkrétní 
zařízení chce využívat a dodavatel často přijde s (pro něj) nejlevnější 
variantou 

2. Informační technologie jsou klíčové pro zaujetí žáků 

3. Žáci ovládají nové technologie, na rozdíl od větší části pedagogického sboru 

4. Informační technologie jsou nezbytné pro testování žáků u státních maturit 

5. Informační technologie podporují i další činnosti školy – typicky kancelář ředitele a 
účtárnu 

                                                           
1 Protože cílem práce není dopodrobna zmapovat stav IT, ale navrhnout na základě 
zjištění možná východiska, bylo interview shrnuto do dílčích bodů, které slouží jako 
východiska pro další část práce. Interview bylo navrženo na základě [MYERS]. 
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6. Moderní informační technologie umožnují škole nabízet komerční kurzy 

7. O celý komplex ICT včetně správy sítě se stará učitel informatiky, který je 
přetížený 

Respondenti se shodli na komplikované situaci ohledně pořizování a údržby IT. Kromě 
jedné školy se o běh interního IT stará výhradně učitel informatiky (ten je následně 
přetížen). Všichni ředitelé uvedli, že by ocenili možnost využívat nové technologie 
(jmenovitě tablety a podobná dotyková zařízení) ve výuce. Zároveň potvrdili, že pokud 
bude v budoucnu škola disponovat tablety (nebo podobnou technologií), bude to 
pravděpodobně jen díky Účelové dotaci a že počet zařízení bude velmi omezen. 

Shrnuté výstupy z interview charakterizované respondenty jsou: nedostatek financí na 
provoz a obnovu IT, přetížení učitele informatiky, touha po nových technologiích a 
nedostatečná edukace pedagogického sboru. 

V rámci kapitoly Přehled financování provozu a rozvoje IT na školách bude ukázán 
rozpad financí školy do jednotlivých kapitol rozpočtu. Kapitola Pravidelné příjmy školy 
popíše aktuální možnosti čerpání z těchto částí rozpočtu a aktuální řešení nedostatku 
financí na straně škol. Kapitola 4 popíše možné řešení skrze outsourcing IT, na který 
naváže kapitola 5 s návrhem SLA a jeho uzpůsobením pro konkrétní školu.  Kapitola 6 
bude zaměřena na verifikaci řešení a vyústí v Závěr s návrhem pro další rozvoj 
tématu. 

2. Přehled financování provozu a rozvoje IT na školách 

V této kapitole budou uvedeny konkrétní finanční zdroje, se kterými může škola 
nakládat a jejich podíl při pořizování a provozu informačních technologií. Tento model 
financování je univerzální pro státní základní a střední školy. Liší se pouze 
poskytovatelem financí, zřizovatelem škol. Zřizovatelem základních škol jsou obce, 
zřizovatelem středních škol jsou kraje. 
Financování školy je dále rozděleno na pravidelné příjmy a příjmy jednorázové. 
Pravidelné příjmy plynou od zřizovatele školy. Příjmy jednorázové jsou z pravidla 
Účelové dotace z MŠMT nebo zprostředkovaně z evropských rozvojových programů. 

2.1 Pravidelné příjmy školy 

Finanční zdroje základní/střední školy2 popisuje tabulka 1 a tabulka 2: 

                                                           
2 Zdroj GaSOŠE Vimperk, závěrečná zpráva, část Výsledek hospodaření, údaje v Kč. 
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Tabulka 1 - Finanční zdroje školy určené na výuku a s ní spojené činnosti 

Ukazatel 
Poskytnuto 

k 31. 12. 2014 
Použito 

k 31. 12. 2014 

  Přímé NIV celkem 14 986 000,00 14 986 000,00 

  z toho   Platy 10 485 000,00 10 485 000,00 

  OON 280 000,00 280 000,00 

Ostatní 
(pojistné, 
FKSP, ONIV) 4 221 000,00 4 221 000,00 

Dotace poskytnutá  
MŠMT celkem 

14 986 000,00 14 986 000,00 

Tabulka 2  Finanční zdroje školy určené na provoz 

Ukazatel 

Schválený 
rozpočet po 

změnách  
(k 31. 12. 2014) 

Použito k 
31. 12. 2014 Rozdíly 

A.  Příspěvky na provoz 
(NIV provozní celkem) 

4 000 000,00 4 000 
000,00 

0,00 

z toho: - odpisy 640 000,00 640 000,00 0,00 

        - přijímací testy Scio 17 000,00 17 000,00 0,00 

B. Prostředky na akce 
schválené z FRŠ 
(neinvest.) 

345 051,86 345 051,86 0,00 

C.  Dotace na akce 
schválené z FRŠ (investice) 

0,00 0,00 0,00 

Tabulka 1 uvádí částky určené na samotné vzdělávání, tedy primárně na platy učitelů 
a pedagogických pracovníků (řádek 2, Platy), dále na platy zaměstnanců v jiném 
pracovním poměru (řádek 3, OON - Ostatní osobní náklady) a dále na úhrady 
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pojistných, školení vyučujících, školní pomůcky a další3 (řádek 4, pojistné, FKSP, 
ONIV – Ostatní neinvestiční výdaje).  

V rámci této kapitoly rozpočtu má škola na rozvoj, provoz a údržbu informačních 
technologií k dispozici pouze omezené prostředky z části OON – ty mohou být využity 
na plat IT technika – a dále prostředky z části ONIV. Po odečtu povinných odvodů na 
pojistném zůstává k dispozici cca 10% celkové částky, která musí pokrýt nákupy 
učebnic, pomůcek, dalšího vzdělávání pracovníků apod. Zde je možné hledat výdaje 
na informační technologie v dalším vzdělávání pracovníků formou školení. Pro nákup 
nových technologií, nebo financování jejich provozu je tato položka nevhodná  
z důvodu omezeného způsobu čerpání. Z položky ONIV je možné nakoupit majetek 
s jednotkovou cenou maximálně 40 tis. Kč.  

Tabulka 2 uvádí částky určené na provoz školy z pohledu údržby budov, majetku a 
spotřeb energií. Prostředky v položce A - Příspěvky na provoz zahrnují výdaje na 
opravy, energie, služby. Z této položky však nelze čerpat finance na nákup učebních 
pomůcek a to ani v případě, že je položka nedočerpaná. Položka B zahrnuje finance 
na větší opravy a zároveň zastřešuje rezervní fond školy. Tato položka je v rámci 
rozpočtu prakticky nedotknutelná. Položka C zahrnuje přímé investiční prostředky od 
zřizovatele školy na investice uvedené v rámci Plánu rozvoje školy4.  

Kapitola rozpočtu z tabulky 2 skýtá omezený prostor pro oblast informačních 
technologií. Prostředky z této kapitoly jsou čistě neinvestiční a není z nich možné 
pořizovat majetek. V položce A však zůstávají nevyužité finance – rámcově 8-10% 
celkové částky. Tyto finanční prostředky však mohou být využité pouze na nákup 
služeb. 

2.2 Jednorázové příjmy škol 

Kromě pravidelných plateb zřizovatele mají střední a základní školy možnost využít 
Účelových dotací. Účelové dotace jsou vyhlašovány nepravidelně za účelem povzbudit 
školy k činnostem preferovaným MŠMT5. Forma účelové dotace je zpravidla grant na 
financování projektu připraveného a provedeného školou. Mezi účelové dotace se řadí 
projekty na obnovu tělocvičen, školního vybavení a dále výukový projekty s cílem 
vytvořit nové výukové materiály. V této oblasti je pro informační technologie na 
školách nejvíce možností k pořízení a obnově. Problémem, který je mimo obsah této 
práce, je způsob pořizování informačních technologií v rámci účelových dotací6. 

                                                           
3 Položka ONIV slouží k úhradě pomůcek, dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků, učebnic, cestovních výdajů, pojištění, předplatných časopisů, náhrady pro 
předsedy maturitních komisí. 
4 Plán rozvoje školy je dokument schvalovaný v tříletých cyklech, který obsahuje 
informace o strategických investicích školy. Primárně se jedná o velké investice do 
oprav a inventáře školního majetku. Ve velmi výjimečných případech o investici do 
informačních technologií. 
5 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
6 Informační technologie jsou zde pořizovány za účelem dodání projektu. Primárním 
účelem tedy není samotné pořízení nové technologie, ale jiná činnost projektu. Školy 
však tuto možnost využívají, aby mohly nové technologie nakoupit. Výsledkem jsou 
nahodilé nákupy, které poskytují škole alespoň nějaké technologické zázemí. 
Zpravidla však nepokrývá skutečné potřeby škol. 
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Nákupy informačních technologií z účelových dotací nepokrývají skutečné potřeby 
školy a pouze na omezený čas přemosťují propast v nedostatku financí na inovaci IT. 

2.3 Shrnutí 

Finanční prostředky na oblast informačních technologií jsou rozloženy do několika 
malých částí, které mají velmi specifické možnosti čerpání. Lidské zdroje na provoz a 
údržbu IT je možné v omezené míře čerpat z OON, omezené prostředky zbývají 
v položce ONIV na vzdělávání pedagogů a pořízení majetku s limitem 40 tis. Kč na 
nákup. Neinvestiční prostředky škole zbývají v oblasti Příspěvků na provoz. Zde však 
není možné nakupovat majetek, ale pouze služby. Poslední variantou je využití 
Účelových dotací, které jsou nepravidelné, a není možné je vždy využít, byť na 
parciální, nákup IT. 

Poslední možností školy je spolehnout se na tříletý Plán rozvoje školy, kdy je zcela 
závislá na svém zřizovateli a jeho finančních možnostech a vůli účelově investovat do 
rozvoje informačních technologií té konkrétní školy7. 

Školy jsou pod tlakem nedostatku pravidelného financování nuceny obnovovat ICT 
prostředky neplánovaně, bez konkrétní strategie rozvoje a bez koncepce jejich 
udržování a integrace do výuky. Pokud by však bylo možné zajistit pravidelný přísun 
finančních prostředků, mohla by škola začít opravdu řídit strategii a koncepci rozvoje, 
včetně edukace svých zaměstnanců. 

3. Analýza situace ve škole a popis současného stavu 

V následující kapitole bude popsán stav konkrétní školy, její potřeby a nedostatky 
v oblasti zajištění, provozu a údržby IT. Kapitola má za cíl na specifickém příkladu 
ukázat stav školy a jejích potřeb a zároveň poukázat na oblasti, které si vyžadují 
zlepšení. Tento stav je ve školách, kde bylo provedeno interview, totožný a bude z něj 
proto vycházeno v navazujícím řešení. 

3.1 Charakteristika školy 

Název:  

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Vimperk 
Sídlo:  

Pivovarská 69, Vimperk 385 01 
Zřizovatel školy:  

Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu, 1952/2, 370 76 
České Budějovice 
Předmět podnikání:  

Škola v současné době sdružuje 

 gymnázium  

                                                           
7 V praxi se ukazuje jako nejméně spolehlivá cesta získání financí. Především na 
úrovni kraje (střední školy), pak není z pravidla proplácena celá investiční částka, ale 
jen její část. Zbylé finanční prostředky musí škola získat jiným způsobem. 
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o IZO 108 004 481 

 obchodní akademie 

o IZO 000 072 982 

3.1.1 Popis školy 

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Vimperk je státním vzdělávacím 
institutem zaměřeným na středoškolské vzdělávání. V současné době Gymnázium a 
Střední odbornou školu ekonomickou Vimperk navštěvuje 320 žáků rozdělených do 17 
tříd a pod školu spadá 51 zaměstnanců. 
Pro zvýšení zájmu potenciálních žáků o studium na škole se vedení snaží zavést 
kroky k modernizaci školy a to především z pohledu modernizace ICT vybavení 
používaného ve výuce.  

Problém, který vedení školy řeší, souvisí se způsobem získávání informačních 
technologií, jejich financování z napjatého rozpočtu a zároveň správa a údržba 
systémů již vlastněných. Druhým problémem je edukace učitelů ve využívání nových 
informačních technologií a jejich následná integrace do výuky. 

3.1.2 Stávající byznys model 

Jedná se o standardní státní střední školu. Finance získává dle počtu žáků na základě 
rozhodnutí kraje (viz předchozí kapitoly). Z těchto prostředků pak financuje výuku a 
provoz školy (viz kapitola 2) 
Studium probíhá bez větších inovací pouze se základními technickými prostředky – 
počítačové učebny a v některých učebnách interaktivní tabule. 

3.1.3 Organizační struktura 

Asistent ředitele Zástupce ředitele Vyučující

Ředitel

 

3.1.4 Procesní model 

Pro usazení pozice ICT v rámci školy je sestaven konceptuální procesní model. 

Hlavním procesem probíhajícím v GaSOŠE Vimperk je výuka samotná. Výukou je 
myšleno učitelem prováděné předávání znalostí žákům v průběhu výukových hodin, 
které jsou stanovené v rozvrzích hodin pro daný školní rok. 
Výuka je podporována množinou podpůrných procesů, které jsou pro její provádění 
více či méně nezbytné. Jde např. o přípravu výuky (přípravu učitelů na výukové 
hodiny, opravování testů atd.), vedení účetnictví, provoz jídelny v neposlední řadě i  
o provoz a správu IT. Pořizování ICT prostředků pak spadá do procesu Získávání 
grantů. 
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Obrázek 1 - Zjednodušený konceptuální procesní model školy 

V rámci procesu Provoz a správa IT je snaha o provádění proaktivního monitoringu, 
údržby a sestavování požadavků na obnovu HW i SW, řešení problémů s IT a školení 
uživatelů – jak učitelů a pracovníků školy, tak žáků. Veškeré tyto procesy jsou 
vykonávány osobou učitele ICT. Ten má však primární zodpovědnost na provádění 
výuky (jakožto hlavního procesu), a tak nemá možnost se systematicky a včasně 
věnovat uvedeným podpůrným procesům. De facto je tak jeho činnost pouze reaktivní 
v návaznosti na řešení problémů - veškerá údržba a obnova je prováděna až  
v souvislosti se vzniklým problémem, kterému se učitel ICT může věnovat až ve chvíli, 
kdy není zapotřebí v rámci výuky. Navíc, vzhledem k této dvojité zodpovědnosti, není 
prostor na provádění jakékoliv prioritizace činností v rámci provozu a správy IT. 
Proaktivní monitoring jako takový neprobíhá a školení uživatelů je prováděno 
výhradně neformálními způsoby. 

 

Obrázek 2- Interní procesy IT na škole 
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Základní pohled na proces řešení problémů poskytuje model na Obrázek 2- Interní 
procesy IT na škole. V něm je zdůrazněno již zmíněné čekání na okamžik, kdy se 

učitel ICT nebude muset věnovat výuce (model abstrahuje od skutečnosti, zda 
problém byl, či nebyl úspěšně vyřešen). 

 

Obrázek 3- Procesní model řešení problémů v ICT na škole 

3.1.5 Identifikace problémů současného stavu 

Vzhledem k tlaku na modernizaci ICT, přibývá ve škole množství techniky a systémů, 
které je nutné spravovat. Aktuálně probíhá provoz a údržba IS/ICT in-house. Větší 
část systémů je přístupná pouze ze školní sítě a není možné přistupovat k informacím 
a datům mimo tuto síť.  

Prostředky ICT, které má škola k dispozici, vycházejí z nahodilých nákupů v rámci 
různých grantů a soutěží, popsaných výše. Koncepční integrace a nákup není možná 
z principu zadávání veřejných zakázek, kde platí zákaz stanovování dikriminačních 
podmínek8. 
O celý běh školního ICT se stará učitel výpočetní techniky, který zároveň vystupuje 
jako správce serverů a celé školní sítě. Z důvodů vyšší penetrace různorodých 
technologií je tento pracovník přetížen a z dlouhodobého hlediska není možné, aby 
dále tuto činnost vykonával. Zároveň zde hrozí riziko, že daný učitel nebude moci/chtít 
danou agendu vykonávat, čímž by se na škole celé ICT zastavilo. 
Spolu se skomírající správou ICT je zde také problém nekoncepčnosti a neexistujícího 
řízení ICT, na které nezbývají čas a finanční prostředky. 

Problém, který byl opakovaně zmiňován v Interview, je v agendě ICT obecně. Škola 
má, dle svých ředitelů, primárně dodávat výuku a poskytovat vzdělání. Nikoliv upínat 

                                                           
8 Principem je myšleno vyhlašování soutěže o zakázku, kde jako hlavní a rozhodující 
kritérium je cena od dodavatele a není možné přesně definovat požadované ICT 
prostředky. To vede k dodávkám od desítek různých firem, které ale neberou v potaz 
aktuální ICT školy ani jeho žádoucí směřování. Navíc se dle právního výkladu berou 
za diskriminační takové podmínky, kdy je uveden konkrétní výrobce daného ICT 
vybavení – např. Tablet SAMSUNG Galaxy, nebo Microsoft Office. Pokud škola 
opravdu chce daný produkt, musí jej slovně opsat. Nesmí však výslovně napsat,  
o jakou firmu/značku se jedná. 
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své kapacity a finance na ICT. Jak bylo naznačeno v konceptuálním procesním 
modelu, Provoz a správa IT je pouze podpůrným procesem samotné výuky. 

4. Návrh řešení prostřednictvím outsourcingu IT 

4.1 Cíle změny 

Cílem je navrhnout změnu sourcingu ICT prostředků a transformaci modelu provozu a 
správy IT ve školách do takové podoby, která by byla postavena na principu sdílených 
ICT služeb9 a: 

 Umožnila kontinuální modernizaci ICT prostředků 

 Byla v souladu s dlouhodobou (ICT) strategií školy 

 Zvýšila by flexibilitu při údržbě a obnově HW i SW 

 Umožnila ICT provozovat takovým způsobem, aby vyhovovalo potřebám 
procesů, které jej využívají 

 Umožnila integrovat do hlavního procesu Výuka technologie dle požadavků 
vyučujících 

 Udržovala znalosti vyučujících o nových technologiích na úrovni potřebné pro 
jejich implementaci do výuky 

Strategickou skupinou metrik, na kterou má mít změna primárně vliv, je „množství 
financí na správu a provoz IT pravidelně investovaných”, „množství problémů 
(definováno níže) spojených s Provozem a správou IT“ a „množství školení určených 
pro edukaci pedagogického sboru“. 

4.2 Způsob dosažení cíle 

Zvoleným způsobem dosažení cíle je navržení komplexní služby, která bude:  

 Sjednocovat a dodávat ICT prostředky používané ve Výuce 

 Zajištovat plynulý provoz a správu ICT prostředků 

 Flexibilně reagovat na strategické směřování školy 

 Finančně dostupná v rámci současného rozpočtu školy 

Tato služba bude složena ze služeb elementárních. Komplexní službu bude možné na 
základě potřeb sestavit z elementárních služeb. Navrhnované řešení by tak mělo 
pokrýt větší variaci nasazení u různých škol. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 Což povede ke sjednocení na základě strategie vlády ČR o řízení ICT 
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Obrázek 4 - Schéme komplexní služby Outsourcing ICT ve škole 

 

Navrhovaná komplexní služba (složená z vybraných elementárních služeb) by měla 
být následně outsourcována na dodavatele. Důvody pro volbu outsourcované služby 
jsou následující: 

 Školy mají dostupné prostředky, které mohou pravidelně investovat do služeb 

 Služba je měřitelná a umožní slazení s aktuální strategií školy 

 Služba umožní dynamicky měnit plnění – respektive množství a kvalitu 
odebíraných ICT prostředků 

 Služba umožní škole větší zaměření na řádné proškolení uživatelů/učitelů na 
nové technologie, namísto toho, aby se museli starat o jejich chod 

4.3 Princip služby 

Navrhovaná služba bude pokrývat a slučovat tři základní oblasti ve formě pod-služeb: 

 IaaS10 - Dodání a obnova ICT prostředků na základě strategie školy 

o Jedná se o službu infrastrukturní [VOŘÍŠEK], která zajišťuje dodání a 
obměnu PC, tabletů, monitorů, mobilních zařízení atd. V rámci této části 
služby budou určeny kategorie koncových stanic,  popis dodání a 
instalace. 

 Provoz dodaných ICT prostředků 

o Jedná se o kombinaci služeb podpůrných (service desk, školení) a 
infrastrukturní pro koncové stanice. V rámci této pod-služby budou 
stanoveny metriky pro reakční dobu na incident, dostupnost service 
desku, doba do vyřešení incidentu. 

 SaaS – Pronájem software pro výuku a provoz školy 

o Jedná se o službu aplikační [VOŘÍŠEK], která zajišťuje funkcionalitu pro 
provoz školy a výuku /typicky výukové aplikace doporučované MŠMT, 
aplikace pro správu školního majetku, účetnictví, atp./ 

Základním komunikačním rozhraním mezi školou a dodavatelem služby bude v době 
trvání smlouvy o poskytování služby proces Řešení problémů, respektive entita 
“problém” a na ní navázané metriky. Problém definovaný jako odchylka mezi 
žádoucím a skutečným stavem bude v rámci smlouvy charakterizován pomocí své 

                                                           
10 Infrastruktura jako služba 
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kritičnosti (míra ovlivnění procesu, který je jím zasažen) a důležitosti (respektive 
důležitosti procesu, který je problémem ovlivněn). Ve smlouvě tak budou definovány 
skupiny ve škole probíhajících procesů včetně jejich požadavků na ICT a jejich 
důležitosti v rámci zajištění výuky jakožto hlavní činnosti školy. Kritičnost vzniklého 
problému bude stanovena ze strany školy vždy při zaregistrování problému před 
uvědoměním dodavatele. Dodavatel bude pod hrozbou finančních sankcí (a  
v extrémních případech i odstoupením školy od smlouvy) smluvně zavázán k reakci a 
vyřešení problémů v časových limitech odvozených od charakteristiky těchto 
problémů. 
Díky specifikaci potřeb ne-IT procesů a sledování problémů je v dodavatelově zájmu  

1. provádět pravidelný monitoring stavu IT ve škole (proaktivní monitoring), 

2. zajišťovat, že dodávaný HW je funkční a všeobecně v pořádku (údržba a 
správa HW), 

3. zajišťovat, že provozovaný SW 

a) Odpovídá požadavkům na jeho využívání (údržba a správa SW) 
v případě on-premise instalací 

b) Odpovídá požadavkům na využívání z hlediska legislativy a potřeb 
v případě cloud řešení 

4. zajišťovat, že případně vzniklé problémy (obvykle indikující chybu v některém 
z předchozích bodů) jsou řešeny tak, aby nedošlo k významnému ohrožení 
činností prováděných školou. 

Součástí služby je i pronájem nekritického HW (typicky koncových stanic), který 
umožní dosažení potřebné flexibility. Aby toto bylo v prostředí státní školy možné, 
bude nejprve vypsána veřejná zakázka za účelem uzavření dlouhodobější rámcové 
smlouvy s dodavatelem, na jejímž základě bude dále každoročně uzavírána samotná 
smlouva o poskytování služby provozu a správy IT s platností na jeden rok. Rámcová 
smlouva stanoví poplatky za pronájem jednotlivých typů zařízení (notebooky, tablety, 
PC, monitory, tiskárny atp., dále kategorizováno dle obvyklých výkonnostních i 
nevýkonnostních parametrů), smlouva o poskytování služby pak bude obsahovat 
konkrétní požadavky na množství a typy pronajímaných zařízení na následující školní 
rok. Díky tomu bude smlouva o poskytování služby uzavírána vždy s předem 
stanovenou cenou a umožní škole definovat typy zařízení, které chce používat11. 
Veškerá data a softwarové licence u on-premise aplikací12 zůstanou majetkem školy, 
dodavatel bude pouze zodpovědný za jejich správu a údržbu. To však zahrnuje i 
kontrolu toho, zda používaný software odpovídá požadavkům školy (zde je myšlena 
zejména aktuálnost). Protože dodavatel nebude vlastníkem licencí a nebude ani 
oprávněn k pořizování software jménem školy, bude daného požadavku dosaženo tím, 
že v případě identifikace možného (budoucího) rozporu mezi stavem skutečným a 
požadovaným, je dodavatel povinen o situaci zpravit školu prostřednictvím pravidelné 
měsíční zprávy o stavu IT, a to minimálně tři měsíce před tím, než by k uvedenému 

                                                           
11 Toto je důležitý krok, který umožňuje obejít kritéria výběrových řízení na dodávku 
ICT, kde je hlavním kritériem cena. 
12 Většina výukových aplikací je v tuto chvíli pouze on-premise a je nutné je instalovat 
na koncové klienty 
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rozporu mohlo dojít (za předpokladu, že je to z objektivních důvodů možné). To samé 
platí i o kritickém HW (servery), který také zůstane ve vlastnictví školy. 
Výše uvedené umožní škole jednak pružněji reagovat na vývoj v oblasti ICT a v 
poptávce po výuce za pomoci těchto technologií, ale také se soustředit primárně na 
hlavní oblast své činnosti, tj. výuku. Dříve zmíněný proaktivní monitoring a údržba a 
správa SW i HW bude plně v kompetenci dodavatele a škola bude od těchto činností, 
co se jejich vykonávání týče, odstíněna. Zaměstnanci školy tak budou zodpovědní 
pouze za: 

1. identifikaci a nahlášení problémů, 

2. řízení IT na strategické úrovni a řízení vztahu s dodavatelem (IT 
Governance), 

3. organizaci školení. 

Nedojde tak ke změně byznys modelu jako takového, ale ke zvýšení kvality, kterou 
bude byznys model aplikován. IT tak již nadále nebude břímě, které je nutné nést, ale 
umožní flexibilněji reagovat na požadavky “trhu“. Zároveň lze očekávat snížení 
množství vznikajících problémů a snížení doby jejich řešení. 

 

 

Obrázek 5 - Vymezení služby/procesu Provoz a správa IT 
 

Z dlouhodobého hlediska nový model umožní relativně snadné zvýšení využití IT  
v rámci výuky. To, kromě zvýšení atraktivity školy, může vést i ke zvýšení kvality 
výuky. Jde však o důsledek, který není primárním cílem navrhované změny. 
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Důležitým faktorem je i nově otevřený prostor na edukaci pracovníků školy a 
učitelského sboru v nových technologiích. 

4.3.1 Změny v organizační struktuře a zodpovědnostech 

Změna si nevyžádá úpravy organizační struktury školy, dojde však ke změnám 
odpovědností. Učitel ICT již nebude mezi výukou řešit problémy, ale pouze je 
kategorizovat, zaznamenávat, předávat k vyřešení dodavateli a následně kontrolovat a 
evidovat jejich vyřešení. Díky tomu bude mít více času na organizaci školení uživatelů. 
Na úrovni vedení školy bude nutné vyhodnocovat práci dodavatele (zda má dodávaná 
služba skutečně minimálně takovou kvalitu, jaká byla sjednána ve smlouvě), a dále 
zda jsou naplňovány cíle změny. 

4.3.2 Metriky dosahování stanoveného cíle 

 průměrná doba reakce na problém 

 průměrná doba řešení problému 

o aktuální hodnota není známá 

 počet vzniklých problémů 

o aktuálně cca. 40 problémů za měsíc 
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Obrázek 6 - Průběh procesu  
Provoz a správa IT - Řešení problému 
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4.3.3 Návrh podpůrných ICT služeb  

Název 
služby 

Krátký popis služby 

Provoz a 
správa IT 

Komplexní služba obsahující jak proaktivní monitoring, tak správu a 
údržbu SW a HW, pronájem nekritického HW a řešení problémů. Cílem 

je zajistit flexibilní ICT, které podporuje ostatní činnosti školy. 

 

Na základě navrhované změny bude vytvořena pouze jedna služba “Provoz a správa 
IT”. Jde o službu komplexní, při jejím outsourcingu bude škola ušetřena téměř všech 
technických činností, které z důvodu kvalifikace a priorit (škola se orientuje zejména 
na výuku) nemohou být interně prováděny na odpovídající úrovni. Popis služby je 
předmětem kapitoly 4 - Návrh řešení prostřednictvím outsourcingu IT tohoto 
dokumentu, a dále je služba definována v rámci kapitoly 5 - SLA. 

5. SLA pro vybranou elementární službu 

Návrh SLA pro službu Správa a provoz IT vychází ze šablon používaných v rámci MBI 
[VOŘÍŠEK]. SLA je vyplněno na základě dat od školy GaSOŠE  Vimperk a mělo by 
poskytnout základní představu o nastavení služby. Jeho obsahová část není 
vyčerpávající a má hlavně charakter základní šablony použitelné a rozšiřitelné dále. 
S ohledem na rozsah článku je SLA vypracováno pro jednu dílčí službu / její variantu. 

Identifikace smluvních stran 

Dodavatel 

Název:  

IČ:  

Sídlo:  

Telefon:  

Email:  

WWW: 

Číslo bankovního účtu: 

Odběratel 

Název: Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Vimperk 

IČ: 00072982 

Sídlo: Pivovarská 69, Vimperk 385 01 

Telefon: 388 386 411 (sekretariát), 388 411 051 (DM) 

Email: kancelar@GaSOŠE .cz 

WWW: www.GaSOŠE .cz 

Číslo bankovního účtu:  

Zřizovatel školy: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích,  

U Zimního stadionu, 1952/2, 370 76 České Budějovice 

http://www.oag.cz/
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5.1 Název služby 

Provoz a správa IT 

5.2 Kontaktní osoby 

Dodavatel: Ing. Jan Mrázek, IT pro školy, +420 34567890 

Odběratel: Jan Heřta, ředitel, +420 388414131 

5.3 Doba trvání smlouvy 

Smlouva se uzavírá na jeden rok v rámci Rámcové smlouvy na outsourcing IT. 

5.4 Způsob provádění změn ve smlouvě 

Změny je možné uplatnit na základě dohody Odběratele a Dodavatele vždy v období 
červenec-srpen daného roku. Po odsouhlasení jsou změny platné po dobu minimálně 
10 měsíců. 

5.5 Způsob ukončení smlouvy 

Smlouvu je oprávněn ukončit Dodavatel i Odběratel. 
Dodavatel ukončuje smlouvu s 3 měsíční výpovědní lhůtou. 
Dodavatel je povinen poskytnout Odběrateli možnost zkopírování veškerých dat, které 
jsou na paměťových zařízeních, která byla předmětem plnění Služby. Odběrateli musí 
být poskytnuta minimálně dvouměsíční lhůta, během které může možnosti zkopírování 
dat využít. 
Odběratel ukončuje smlouvu s 1 měsíční výpovědní lhůtou. 
Odběratel má po ukončení smlouvy právo na odkup softwarových a hardwarových 
prostředků, které jsou předmětem této smlouvy a to za cenu obvyklou v místě a čase. 
Odběratel má právo ukončit smlouvu v případě vážného porušení podmínek 
vyplývajících ze smlouvy Dodavatelem. Specifikace závažnosti porušení smlouvy 
stanovuje část Požadavek na službu. 

5.6 Popis služby 

5.6.1 Uživatelé služby 

Uživateli služby jsou pracovníci školy, žáci školy a externí pracovníci. Jejich rozdělení 

je následující: 
Název skupiny Počet uživatelů ve skupině 

Pracovníci školy 

- učitelé 
- administrativa 
- ostatní pracovníci 

48 
- 40 
- 5 
- 3 

Žáci školy 300 
Externí pracovníci 3 
Celkový počet uživatelů 351 
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5.6.2 Doba poskytování služby 

Délka poskytování služby je upravena Rámcovou smlouvou a revidována každý rok v 
období červenec-srpen daného roku.  

5.6.3 Kvalita služby 

Dostupnost služeb se liší dle kategorie procesu, které podporují. Kategorie procesů 
 jsou definovány takto: 
Název procesu Důležitost (1 

nejdůležitější) 
Kategorie 
procesů 

Vzdělávání 1 1 

Ekonomická správa školy 1 2 

Řízení školy 2 2 

Příprava výuka 2 1 

Externí prezentace školy (webové stránky) 3 2 

Ostatní podpůrné činnosti 4 3 

Pozn.: Podrobná specifikace potřeb procesů je součástí přílohy A: Specifikace potřeb 
procesů na provoz a správu IT. 
Služba a její podslužby definované Smlouvou jsou odebírány v období září-červenec  
v plném rozsahu procesů náležejících do kategorie 1-3. Období červenec a srpen je 
odběr služeb omezen na odběr služby zabezpečující procesy kategorie 2. 
Dostupnost služby je stanovena na základě Tabulky dostupnosti pro jednotlivé dílčí 
podslužby dodávané Dodavatelem. Dostupnost je možné revalidovat po vzájemné 
dohodě Odběratele a Dodavatele vždy v období červenec-srpen daného roku. 
Dostupnost je definována dvěma ukazateli - Doba reakce a Doba řešení. 
Doba reakce je doba, za kterou Dodavatel zareaguje na oznámení Odběratele o tom, 
že se vyskytl problém, zařadí požadavek na řešení do fronty požadavků a oznámí 
Odběrateli toto zařazení. 
Doba řešení je pak doba od oznámení problému k jeho vyřešení Dodavatelem a 
potvrzení validního řešení Odběratelem.  
Tabulka dostupnosti: 

h = hodina 

wd = pracovní den 
Řešení a reakce jsou vyhodnocovány v režimu pracovní den od 7:00 do 18:00. 

Doba reakce (max)  Kritičnost problému 

Důležitost (místa 
vzniku)  

1 2 3 4 

 1 2h 4h 6h 1wd 

2 2h 4h 1wd 2wd 

3 1wd    2wd 2wd 3wd 
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Doba řešení (max)  Kritičnost problému 

Důležitost (místa vzniku) 

 
1 2 3 4 

1 1wd 2wd 3wd 4wd 

2 1wd 3wd 4wd 6wd 

3 2wd 4wd 6wd 8wd 

4 2wd 5wd 8wd 10wd 

1. dílčí činnost/i (tj. takovou/é, která/é /souhrnně/ nezabírá/ají více jak 35 % 
času činnosti) nelze vykonávat 

2. činnost lze vykonávat s omezením (dochází k prodloužení doby výkonu 
činnosti) 

3. činnost lze vykonávat s drobným omezením (nedochází k prodloužení doby 
výkonu, jde o drobné vady, které činnost zásadně neohrožují) 

V případě přetrvávající neshody o kritičnosti mezi dodavatelem a odběratelem lze spor 
vyřešit v rozhodčím řízení. Náklady na jeho realizaci připadnou straně, která v řízení 
prohraje. 

5.6.4 Požadavek na službu 

Služba Provoz a správa IT zahrnuje podslužby v následujícím rozsahu: 

Název podslužby Odebíraný objem v j 

Pronájem koncových stanic - počítače 155 

 počítače zajišťující kategorii procesů 1 

 počítače zajišťující kategorii procesů 2 

 notebooky zajišťující kategorii procesů 1 

 notebooky zajišťující kategorii procesů 2 

- 90 

- 20 

- 20 

- 25 

Pronájem kopírek 4 

 pro potřeby kategorie procesů 1 

 pro potřeby kategorie procesů 2 

- 1 

- 3 

Pronájem tiskáren 10 

 pro potřeby kategorie procesu 1 

 pro potřeby kategorie procesu 2 

 8 

 2 

Server a síť 3 

 správa, monitoring a údržba  3 
Monitoring a drobná údržba HW 199 

 koncové stanice 

 projektory 

 elektronické tabule 

 další koncová zařízení 

 155 

 20 

 15 

 9 
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Údržba SW – on-premise  
 správa veškerého ASW 

 instalace/aktualizace nového ASW 

 pravidelný audit ASW 

 

Reportování provedených prací 12 

(1x měsíčně) 
 

5.6.5 Metriky služby 

Hlavními metrikami Služby jsou Doba reakce a Doba řešení z pohledu jednotlivých 
Kategorií procesů a jejich důležitosti. 

Metriky: 

 doba reakce na vznik problému 

 doba řešení problému 

 počet vzniklých problémů 

 doba prodlení s dodáním pravidelného reportu 

Ukazatele jednotlivých metrik stanovuje Tabulka dostupnosti v části Dostupnost 
služby. Sankce za překročení doby na reakci nebo řešení problému je popsáno v části 
Cena služby. 

5.6.6 Odpovědnost stran 

Dodavatel odpovídá za poskytování služby v ujednaném rozsahu a zavazuje se 
uhradit případné pokuty plynoucí ze snížené kvality služby, jejichž výše je stanovena 
částí Cena služby 
Odběratel se zavazuje za službu poskytnout odpovídající finanční plnění, které je 
uvedeno v části Cena služby. 

5.6.7 Cena služby 

Cena služby je sjednávána na rok. Platby probíhají měsíčně poměrnou částí se 
splatností 30 dní na účet Dodavatele. 
Na základě požadavků Odběratele byly vybrány a naceněny dílčí podslužby 
následujícím způsobem: 
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Název podslužby Odebíraný 
objem v j 

Cena za j Celkem v Kč 

Pronájem koncových stanic - 
počítače 

155  279 000,- 

- počítače zajišťující 
kategorii procesů 1 

- počítače zajišťující 
kategorii procesů 2 

- notebooky zajišťující 
kategorii procesů 1 

- notebooky zajišťující 
kategorii procesů 2 

90 
 

20 
 

20 
 

25 

1 800,- 

1 600,- 

2 000,- 

1 800,- 

162 000,- 

 32 000,- 

 40 000,- 

 45 000,- 

Pronájem kopírek 4  14 000,- 

- pro potřeby kategorie 
procesů 1 

- pro potřeby kategorie 
procesů 2 

1 

3 

  500,- 

3 500,- 

 3 500,- 

10 500,- 

Pronájem tiskáren 10  19 600,- 

- pro potřeby kategorie 
procesu 1 

- pro potřeby kategorie 
procesu 2 

 8 

 2 

- 2 000,- 

- 1 800,- 

 16 000,- 

   3 600,- 

Server a síť 3  69 000,- 
- správa, monitoring a 

údržba 
3 23 000,- 69 000,- 

Monitoring a drobná údržba 199 271,- 54 000,- 
koncové stanice 

- projektory 

- elektronické tabule 

- další koncová zařízení 

155 

20 

15 

9 

  

Reporting stavu podslužeb 12 835,- 10 020,- 

  CELKEM 445 620,- 
vč. DPH 

5.6.8 Smluvní pokuty za nedodržení kvality služby dle 
procesů 

 
 

Důležitost Prodlení nad rámec doby Srážka z měsíční platby za 
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procesu uvedené v Tabulce dostupnosti jednotlivé porušení 

1 

10% - 30% 

30% - 50% 

> 50% 

900,- 

1 250,- 

2 000,- 

2 

10% - 30% 

30% - 50% 

> 50% 

540,- 

750,- 

1 200,- 

3 

10% - 30% 

30% - 50% 

> 50% 

360,- 

500,- 

800,- 

4 

10% - 30% 

30% - 50% 

> 50% 

360,- 

500,- 

800,- 
 

Pokud celkové prodlení za období jednoho měsíce přesáhne 300% je Odběratel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. 

Pokud srážka přesáhne smluvní platbu Odběratele za daný měsíc, je Dodavatel 
povinen tento přesah Odběrateli uhradit. 

6. Verifikace řešení s odpovědnými osobami 

Navrhované řešení služby bylo podrobeno zpětné vazbě formou interview s řediteli, 
zástupci ředitelů a pracovníky odpovědnými za IT na stejných pěti školách jako úvodní 
interview. Ředitelé škol se shodovali v názoru, že daný přístup k nákupu je v prostředí 
škol možný a proveditelný. Rozpor vznikl při diskuzi o možném dodavateli, kde pouze 
jeden ředitel věděl o firmě, která by podobnou službu byla schopná nabídnout. Obavy 
měli zástupci ředitelů se zadáním výběrového řízení na službu, jehož kvalita bude 
ovlivňovat kvalitu dodavatele a potažmo celého ICT v dané škole. Zástupcům škol bylo 
proto představeno MBI, jakožto místo, odkud mhou čerpat informace o správném 
nastavení IT služeb. 
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Z pohledu nakupování služeb vzniklo nejvíce rozpaků, kdy si odpovědné osoby nebyly 
jisté schopností řídit takovouto službu. Tyto rozpaky pramenily především 
z nezkušenosti s podobným dodáváním ICT a ve dvou případech také ze špatné 
zkušenosti (konkrétně u pronájmu tiskáren). Zde byl opět navržen informační zdroj 
MBI. 

Jedna škola se rozhodla pilotně celou službu vyzkoušet během příštího školního roku. 

7. Závěr a další možnosti rozvoje tématu 

Cílem práce bylo přinést důvody nekoncepčního stavu IT na školách. Práce přinesla 
důvody podfinancování z pohledu čerpání peněz z rozpočtů i důvody nedostatečné 
edukace učitelů,  na které nezbývá čas a finance.  Práce představila přehled 
financování rozvoje a provozu školního IT v té nejširší podobě a přinesla přehled 
pozice IT v rámci školy a jeho napojení na vzdělávání. V návaznosti na tyto informace 
bylo navrženo řešení v podobě alternativní strategie pro pořizování a provoz IT – 
formou outsourcingu. Byla navržena základní služba a její metriky a zároveň navrženo 
jedno konkrétní SLA pro danou školu. 

Závěry byly následně verifikovány s pracovníky několika škol, z nichž jedna plánuje 
využít navrženou službu v rámci pilotního provozu v příštím školním roce. Na základě 
čehož bude autor pomáhat s dalším rozvojem a zpřesňováním služby a definice SLA. 
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