
SMS ŠKOLA – mobilní komunikace s rodiči      http://sms.holubec.cz 

Základní informace 
Cílem každé školy je vychovávat a připravovat své žáky a studenty co nejlépe na praktický život. K dosažení 

tohoto cíle je samozřejmě nutná součinnost s rodiči žáků, jejich informovanost o dění ve škole i o jejich 
potomkovi. K tomu všemu však škola disponuje jen velmi omezenými prostředky, jež může na svůj provoz 
vynaložit.  

Proto je zde právě pro Vás efektivní a výhodné řešení moderní komunikace s rodiči pomocí SMS v podobě 
produktu SMS Škola.  

SMS Škola v sobě snoubí vlastnosti, jež jsou pro moderní školu potřebné – úsporu času při komunikaci. 
Komunikaci přímou i hromadnou s rodiči, učiteli a příp.i žáky. Ale hlavně ÚSPORU PROVOZNÍCH 
NÁKLADŮ NA TUTO KOMUNIKACI.  

Důvody pro použití ve škole 
- úspora nákladů 
- úspora času učitele 
- rychlá realizovatelnost – rychlé rozeslání na více čísel 
- okamžitá dostupnost (zpráva přímo na mobil rodiče, učitele, žáka)  
- informace o doručení zprávy a její kontrola (100% informovanost o stavu zprávy) 
- hromadné či cílené zasílání 
- jednoduchost obsluhy 
- možnost přednastavit zprávy a jejich obsah pro další použití 
- služba rodiči, zlepšení komunikace s rodiči 
- není nutné připojení k internetu = žádné vedlejší nepřímé náklady 
- jednoduchá instalace, nenáročný provoz a práce s programem 
- podpora v podobě dalších úprav dle potřeb škol  
- možnost financovat nákup za pomoci SRPŠ 
- NEJLEVNĚJŠÍ SMS V ČR 

Funkce programu 
- správa kontaktů s položkami: jméno, příjmení, IČ (např: rodné číslo), adresa, telefonní číslo a skupina  
- správa skupin kontaktů  
- vzory zpráv s inteligentním doplňováním aktuálních údajů  
- podmíňené vyhledávání kontaktů podle všech kategorií  
- vyhledávání podle částí slov, bez rozlišování velkých a malých písmen a dokonce i s vynecháním 

diakritiky  
- systém ukládání kontaktů umožňuje okamžité vyhledání i za předpokladu, že jsou v databázi uloženy 

desítky tisíc záznamů  
- přehledné okno s příchozími i odchozími zprávami  
- zaznamenávání a prohlížení historie odeslaných a přijatých zpráv  
- možnost uložit zprávu do fronty a odeslat až ve stanovený čas  
- jednoduché vytváření zálohy datových souborů (na libovolné médium) pro případné pozdější snadné 

obnovení ze zálohy  
- čítač odeslaných zpráv, takže máte vždy kontrolu nad odeslanými zprávami  
- možnost chránit přístup k programu heslem  
- konvertor databázových souborů Z a DO formátu CSV, což Vám umožní export a import kontaktů z 

libovolné databáze  
- možnost odesílat zprávy delší než 160 znaků (rozdělením textu do více zpráv s možností nastavení 

maximální celkové délky zprávy)  
- odolnost proti ztrátě dat při havarijní situaci - např.výpadek elektřiny  
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Příklady zpráv 
Zde uvádíme některé vzory zpráv jež jistě využijete – vzory lze v programu ukládat, tj. sdělení již nebudete 
muset v budoucnu znovu formulovat . 

Zprávy směrem k rodičům 
- Pozítří začneme používat místo Matematiky 1 Matematiku 2. Děkuji  
- V pondělí začínáme psát perem, ať ho děti vezmou do školy. Děkuji, Novotná  
- Dohlédněte prosím na přípravu Vašeho dítěte na zítřejší vyučování. Děkuji  
- 6. ledna jdeme do divadla, je třeba přinést 50,- Kč na vstupné  
- 15. ledna je ředitelské volno  
- 3. června je sportovní den  
- Poplatek na SRPŠ na rok 2002 / 2003 je 200 Kč  
- Vaše dcera (či syn) nepřišla již 2 dny do školy! Můžete prosím potvrdit jeho neúčast.  
- Prosím, navštivte učitele Nováka v záležitosti prospěchu Vašeho syna  
- Podívejte se prosím do žákovské knížky Vašeho syna (dcery)  
- Na SRPŠ prosím doneste 100 Kč  
- Zveme Vás na rodičovské sdružení, které se koná 10. října v 15 hodin  
- Dne 7. listopadu jdeme do divadla, odchod dětí je v 7:30 od školy  
- Školní výlet bude stát 900,- Kč, na dva dny, do Jeseníků, 3.-4.10.  
- Ve středu se v naší jídelně nevaří – sanitární den  
- Prosíme, prohlédněte hlavu Vašeho dítěte, u některých žáků se objevily vši  
- Prosím, kontaktujte mne na telefonu 981123456, nemohu se Vám dovolat. Dvořáková  

Zprávy směrem k učitelům 
- Veselé vánoce, příjemné prožití vánočních svátků  
- Úspěšné vykročení do nového kalendářního roku Vám přeje ředitel Horák  
- Porada bude posunutá o půl hodina na 14:30  
- Všechno nejlepší k narozeninám a hodno osobních úspěchů. Kolegové učitelé ZŠ Rubášova  

Technické požadavky 
- PC 486 a vyšší, 16MB RAM  
- systém Microsoft Windows 95, 98, NT, 2000, ME, XP  
- rozlišení obrazovky 800 x 600 a vyšší  
- instalace na pevný disk 1 MB  
- volný sériový port pro připojení terminálu (komunikační zásuvka) 
- SIM karta libovolného operátora –> cena za odeslanou SMS  

Doporučujeme: 
Pro provoz doporučujeme nejlevnější tarify Oskar nebo T-mobile s cenou 1,22 Kč / SMS.  

Součástí produktu SMS škola je 
1. program pro odesílání a příjem SMS zpráv 
2. GSM Terminál – zařízení nahrazující mobilní telefon s mnohem spolehlivějším provozem 
3. vnitřní mikroantena k GSM Terminálu 
4. napájecí zdroj k GSM Terminálu 
5. manuál k programu 

Program a zařízení jsou velmi jednoduše připojitelné k PC a to cca. během 1-2 minut i pro nezkušené uživatele  
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Úspora nákladů 
Mimo prokazatelné úspory času učitele při komunikaci s rodiči, nabízí SMS Škola také nezanedbatelnou 

úsporu finančních nákladů spojenou s mnohem efektivnější komunikací s rodiči:  
Níže popsané modely představují 2 extrémní možnosti využití systému. V běžném provozu školy o velikosti 
500 žáků je návratnost systému v rozmezí 12-15 měsíců. SMS Škola představuje vhodné a ekonomicky 
efektivní řešení pro školy s cca. 100 a více žáky.  

Vzorový výpočet úspory nákladů 
Škola velikosti 500 žáků: 
 

Sdělení četnost/rok počet SMS celkem 
Rodičovská schůzka 2x 1000 
Sportovní den 1x 500 
Výlet 1x 500 
Mimořádná informace rodičům  1x 500 
Speciální informace rodičům*) 1x 500 
CELKEM 3000 SMS při ceně 1,22/SMS - tj. 3843 Kč 
   
 
*) jedna individuální zpráva pro rodiče každého z žáků 
 
Celkem ročně za SMS: 3843 Kč 
 
Cena komunikace pomocí telefonu: 
500 telefonátů při průměrné ceně 12 Kč/telefoní hovor (2min/hovor) 6000 Kč 
100 zásilek/dopisů rodičům při ceně 15 Kč/zásilka 1500 Kč 
 
Celkem ročně za telefon: 7500 Kč 
 
CELKOVÁ ÚSPORA ZA ROK: 3657 Kč 
Návratnost zařízení v komunikaci: 3 roky 
 
VE SKUTEČNOSTI JSTE OVŠEM PROVEDLI POUZE 600 ZPRÁV V POROVNÁNÍ  
S 3000 SMS - TJ. POUZE 20% KOMUNIKACE !!! 
 
Stejný výpočet pro 3000 sdělení pomocí telefonu a obálek 
 
2500 telefonátů při průměrné ceně 12 Kč/telefoní hovor (2min/hovor) 30000 Kč 
500 zásilek/dopisů rodičům při ceně 15 Kč/zásilka 7500 Kč 
 
CELKEM: 37500 Kč 
 
Návratnost systému v měsících: 5 měsíců !!! 
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Objednávka:  
- vyplněnou objednávku zašlete na adresu Tomáš Holubec, Ústí 116, 755 01 Vsetín 
Objednáváme produkt SMS Škola  (GSM terminál, mikroantena, napájecí zdroj, software) v celkové ceně 
12900 Kč. 
 

Organizace: ............................................................................................................................................................... 

Adresa, PSČ: ............................................................................................................................................................ 

IČO: ............................................................................. DIČ: ................................................................................... 

Tel.: .........................................................................… E-mail: ................................................................................ 

Zodpovědná osoba: ................................................................................................................................................... 

 

□ Máme zájem o nákup na splátky 

1.splátka  Datum splatnosti: do 30 dnů Částka:         6450  Kč 
 
2.Splátka  Datum splatnosti: .................. Částka:  .................. Kč 
 
3.Splátka  Datum splatnosti: .................. Částka:  .................. Kč  
 
4.Splátka  Datum splatnosti: .................. Částka:  .................. Kč 
 

 

 
Datum:      Razítko a podpis: 
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