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Náklady r,lvolané změnou oťganizace slučovaných škol

lsoU technicLé chotéboi, VoŠ a oA choteboi,

1) sjednocení účetní agendy

a) Stávající stav

SOU - učetní program OZOGAN
O \ - Jčťtn, pro8rdm He]iu- lenir

b) cilový stav

- zavedení síťové verze účetniho plogramu Hclios Fenix - i?/rflííj 15.6.

nutné rozšíření o sk]adové a zakázkové rnodLlly - tefiní : 15,6,

- pořízer-ri dalšich 7 licencí pťo jednotlivá střediska a nově iizcné pracor ni

Pozice (5X středisko, účctni a najetková účetr.i - teflft,í : 15.6.

proško]ení pŤacovníkú. - tetrnífi: 30.6.

.) PředPokládané náklady na za]'ištěni cilového stavu 50 000,_Kč

2) siednocení mzdové agendy

a) stávajicí stav

SoU mzdový přogram Unicos

OA - mzdový pro8lam Unicos
cilový 5tav

b) Ci]o\,ý stav

- jednoccnidatabázi teflrlílí:20,7
sjednocení číselniků, středisek, , ,.. - teftlíll: 30.6,

- žajisti íirma UNIcOs K]ato\ry Po Provedení polotetní uzávěrky
c) Předpokládané náklady na zaj'ištění cilového stal,1l 5 000,-Kč

3) Sjednoceni agendy Bakaláii

d) StáVajicí stav

sou - systém Bakaláři
oA s},stém Bakáláii
Cíbvý stav

c) Ci]oVý stav

- Systóm Bakaláři
- Rozšíření licence na cca 600 žáků teflfiírl: 31.7.

Sjednoceni databáze, teňnhl: 31.7.

, siťové ploPojení syslému - teflflí11:31.7.

- Nasazeni rvebová aplikace - tefliífl:37.12.
- Zajistí RNDI. Mi]an sourada z [irmy B akaláři tennín: 31.7.

f) Předpokládané náklady na zajištění cílového staÝ.u 5 000,_Kč

jakoubkova
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4) Zaiištění HW lybavení pío přovoz ekonomických agend

a) Stávajici stav

SoU - Počítače ulčené Pro provoz středi§ko\,ého účeinjct\,i oZoGAN
- stáři 10 t2 1et, operační systém Windo\ťs XP, CRT monitol}, ( celkem 6ks)

b) Cilový stav

- z důvodu rozšiiení účetního SW Helios Fenir a nahlazení účetního proglamu

oZoGAN na jednot]ivých střediscich je nutné PřistouPit k obnově HW

hlavním důvodem jsou HW požadavky na účetní SW a končici potvora OS

windon s xp

PoříZení 8 ks Pc Pro ekonomickou agendu ško]y sP]ňující minimálni

požadavky na siťový provoz účetního progiamu FEN]X HELIOS (']x h]avní

účetni, 1x majetko\,á účetní, 6x střediskoVá účetní, 2x LJ multifunkce) včetně

kanceláiských ap]ikací MS Oííice 2013 - tenníft:10.6.

c) Předpokládané náklady na zajištění cílového §tavu 170 000,-Kč

5) Zajištění nových inteínetových shánek školy

á) stávající stav

SoU - ředakčni systém phPRS

V\ 1\ oren .].Drd\ ovan ,\ _;oJmocl nJ dcmeně t lrlr,sou.n,.z
OA ředakčni systém XArtcMs

Vytvoien a spravován dodaváte]sky na domóně rvrvw,souch.cz

b) Cílový sta\-

Jednotné stránky Plovozované zá pomocí redakčního svstému ná domťlré

lvs r^,-- l-, r.. z lpnní : 30,b.

Vývoj a implementace stlánek bude řešena dodavatelsky
- 5Prd\ d -irdn.k -{rár, k bJde řť:end -VePn-r,oLi

ZiíZení nových E,mailových sclrránek pro zaměstnance - teflnhl: 30.6.

c) Předpokládané náklady na zajištěni cílového stavu 35 000,-Kč

6) Zajištění datového spojení mezi stávajícími budovami SoU a oA

a) siávajici stav

SoU datové připojeni od firrny Metropolihi s,ť.o.

, Zajištěné siťové propojerli jednotliVých středisek, kromě střediska Hlinsko
(7de řešeno Pomoci VPN)

oA datové připojeni ocl firmy Coprosys s,r,o,

b) cílovÝ stav

\rvtvořeni datového plopojení mezi budovami obou škol v chotěboři -

tefinín:37.5,

- ProPojení lokálních sití - teífiíll: 6,6,

- Zajištění síťového provozu nás]eduiících agend



o Účetnicfuí FENIX HELIos
o Matrika žáků Bakaláři

c) Předpokládané náklady na zaiištění cílového 6ta!-u 50 000,-Kč

7\ zajišíéllí 
'travoÝacího 

6y§témí

a) stávající stav

SOU - r,ýdejna jídel
- odbět a dovozjidel ze školní jídelrry v Chotěboři

- Objednáváni jídel manuáhí evidence strár,,níků, jídel a r,ryúčtování je zajištěno

manuálně jedním pracovníkem

oA vlastní kuchyň
, Objednávání jídel objednávání jídel, evidence stlávníků, jídel a vyúčtovriní je

zajištěno Pomocí telmináIu a SW aplikace

b) Cílový stav
- Využití stáVající kapacity školní kuchyně oA
- Pořízení obl'ednávkového a výde]'ního teminálu do budovy SoU tefttífl: j1.7.

Upťava systému objednání a odh]ášek §třaly pro dálkoqí přistup (určeno

zejrnéna pro žá*y, kteříjsou na odbomém výcviku v Havlíčkově Brodě a

HInskLI) termrt 31,7.

c) PŤedPokládané náklady na zajištění cílového §ta\,,u 70 000,,Kč




