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Technická specifikace předmětu zakázky 
„Moderní webová prezentace gynome“ 

 

Dodávka Moderní webová prezentace gynome 
 

název grantového programu: Informační a komunikační technologie 2017 

program:     A: Webové stránky 

předmět zakázky:    dodávka 

název projektu:   „Moderní webová prezentace gynome“ 
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Hlavní body zakázky a jejich specifikace  

1. Vytvoření obsahové architektury webu 

○ obsahová stránka (kategorie, podkategorie; celkový informační rozsah nového 

webu bude z větší části korespondovat se současnými stránkami – 

www.gynome.cz) 

2. Vytvoření drátěného modelu webu 

○ model úvodní stránky a následných stránek v jednotlivých kategoriích (1. úroveň) 

○ struktura úvodní stránky webu by se od současné měla výrazně lišit a odpovídat 

moderním trendům 

3. Grafický návrh webu 

○ moderní originální design, který nebude založený na dostupných existujících 

šablonách (nebo bude výrazně modifikovat existující šablony) 

○ implementace slideru na úvodní stránku 

○ použitá šablony by měla být lehce modifikovatelná 

○ vazba na vizuální identitu školy (logo, …) 

○ blind-friendly web 

4. Technická realizace – naprogramování webu 

○ použití otevřeného redakčním systému (preferujeme Joomla, Wordpress nebo 

Drupal), v omezené míře může web obsahovat i placené moduly 

○ administrační rozhraní pokud možno bez reklamních sdělení od jednotlivých 

modulů 

○ redakční systém musí bez problému umožňovat vkládání jakéhokoli typu souboru 

○ redakční systém musí mít systém revizí splňující podmínku kontroly odpovědnou 

osobou před vydáním článku veřejně i po jakékoli změně již publikovaného článku 

○ redakční systém by měl podporovat jazykové mutace 

○ web by měl řešit formulářová podání, interaktivní vkládání (on-line mapa, 

kalendář akcí, …), zpětnou vazbu od uživatelů stránek 

○ RSS kanál, napojení na sociální sítě, mapa webu 

○ fulltexové vyhledávání na každé straně webu 

○ implementace přihlášení uživatelů do redakčního systému pod stejným účtem, 

jako ve školní síti (napojení autentizační služby) 

5. Multimediální obsah 

○ redakční systém by měl umožnit snadné vkládání ilustračních fotografií (případně 

videí) do příspěvků 

○ samostatnou foto a video galerii v současné době nepožadujeme – řeší 

facebookový profil školy 

○ vytvoření virtuální prohlídky školy vybraných specializovaných a odborných 

učeben a areálu školy 

6. Responzivní úprava webu 

○ přizpůsobení pro tablety a mobilní telefony 

7. Naplnění stránek – převod současného obsahu 

○ migrace většiny článků publikovaných v posledním roce a dále naplnění základů 

jednotlivých stránek z podkladů od zadavatele 

8. Optimalizace pro vyhledávače 

9. Zaškolení uživatelů pro práci s redakčním systémem 

○ zaškolení správců webu pro práci s administračním rozhraním a nastavením 

technických parametrů webu v délce min. 3 hodiny 

 


