
Klasifikace 

 

Program pro komplexní vedení agendy základní umělecké školy 
(ZUŠ) 

Klasifikace vám pomůže vést evidenci žáků a učitelů. Umožní učitelům vedení třídní knihy, tvorbu 

rozvrhů, snadný tisk vysvědčení a mnoho dalšího. Vaše účetní ocení párování plateb školného 

a výpůjčného na jedno kliknutí. 

To a mnohem více umí Klasifikace. Pro kompletní seznam funkcí Klasifikace čtěte na stránkách 

výrobce http://www.jphsw.cz/ 

70% základních uměleckých škol používá program Klasifikace 

Díky svým kvalitám, spolehlivosti a vynikající podpoře si program Klasifikace od svého startu 

v roce 1998 postupně získal přízeň mnoha ředitelů ZUŠ, účetních i učitelů, kteří tento program 

rádi používají a doporučují svým kolegům z jiných škol. 

Díky tomu dnes používá program Klasifikace 70% všech ZUŠ v České republice! 



Proč právě Klasifikace 

• Ušetří vám starosti a čas, který pak budete moci místo papírování věnovat žákům. 

• Snadné a intuitivní ovládání a nápověda – rychlé zavedení na ZUŠ. 

• Bezpečně uložená data, ke kterým nemá přístup nikdo další. 

• Kvalitní, snadný a přesný tisk. 

• Vynikající podpora na telefonu zdarma. 

• Možnost vedení i koncertů se všemi čísly a jejich exportem pro vtvoření programů. 

 

Export čísel vystoupení je možno pro další úpravy exportovat do MS Word nebo Open Office 

Bohaté možnosti tisku 

Veškerá data v evidenci můžete kdykoliv vytisknout. Ať už jsou to informace o žácích, 

učitelích, platbách školného, vysvědčení či seznamy. Přesný a snadný tisk je obrovskou 

předností programu Klasifikace. Díky tomu vypadají všechny vytisknuté dokumenty přesně tak, 

jak mají. Automaticky se přenastavuje Vaše tiskárna pro tisk na šířku, či výšku podle dokumentu 

a pokud to tiskárna umí, je nabízen i oboustranný tisk. 



 

Spolehlivá podpora 

Pokud budete kdykoliv potřebovat s něčím poradit, stačí zavolat a naše podpora vám co 

nejrychleji pomůže Vašeho cíle bezplatně dosáhnout. 

Webová Klasifikace 

Program Klasifikace lze rozšířit o webové služby. Tyto služby zahrnují přihlášky a rozvrhy na 

web. V edici HOMEBANKING - NET je pak přidán v této službě i webový přístup do Klasifikace 

(Elektronické žákovské knížky, třídní knihy, koncerty a další možnosti). Více informací naleznete 

zde http://www.jphsw.cz/klasifikace/webove-sluzby/ 

Klasifikace HOMEBANKING - NET 

Takto je označena nejvyšší edice programu Klasifikace, která vám umožní přístup k informacím 

ve vaší evidenci z libovolného počítače připojeného k Internetu. Nemusíte tedy být přímo ve 

škole, ale můžete v evidenci pracovat například z domova nebo na cestách. Licence pro domácí 

použití Klasifikace HOMEBANKING - NET jsou zdarma! 

• Ředitelé (či vedení školy) mají kompletní vzdálený přístup k celému programu Klasifikace. 

• Učitelé ZUŠ mohou kompletně pracovat se svými žáky a ostatní dokumentací. 

• Žáci a rodiče si mohou přes Internet prohlížet svoji informační stránku 

s žákovskou knížkou. Dále zde také vidí, jestli mají zaplaceno, čas výuky, zprávy od 

vedení a učitelů, upozornění na akce školy a další důležité informace. 

• Pohodlně z programu odešlete email s informací o platbě, případně upomínku. 



Možnost rozšíření o webové služby umožňuje mít s webovými stránkami ZUŠ a Klasifikací 

propojeny přihlášky, rozvrhy, nástěnky pro rodiče a žáky, webové třídní knihy, osobní data žáků 

a další informace. 


