Návod pro aktualizaci údajů o školách obnovy venkova na stránkách
www.ebfle.eu
1. Technické podmínky
Databáze škol obnovy venkova (dále v textu "školy") funguje jako součást serveru
EBFLE.EU a je dostupná přes www rozhraní na adrese www.ebfle.eu. Pro přístup k ní je
potřeba pouze standardní www prohlížeč, pro editační přístup také znalost přístupového hesla.
2. Přihlašování a vstup do editace
Autorizovaní uživatelé (pracovníci škol) mohou přímo přes www rozhraní editovat údaje o
své školy. To se provádí následujícím postupem:
1. Ve www prohlížeči zadejte adresu www.ebfle.eu. Zobrazí se stránka znázorněná na obr. 1.
2. Přihlašte se přiděleným uživatelským jménem a heslem - volba "Přihlášení" je vpravo
nahoře vedle přepínání jazykových verzí
3. Po úspěšném přihlášení se v menu zpřístupní další odkazy, vyberte z nich volbu "editace
škol" a v zobrazeném přehledu klikněte na odkaz "Editace školy" u školy, kterou chcete
editovat.
4. Jednotlivá políčka se editují buď vkládáním textu, nebo výběrem ze seznamu možností.
Podrobný popis editace jednotlivých položek je v další části tohoto návodu.
5. Editaci ukončíte kliknutím na tlačítko "Ulož změny", výsledek můžete zkontrolovat
v přehledu škol (kliknutím na název školy).

Obr. 1 - vstupní stránka webu EBFLE.EU

3. Popis vyplňování jednotlivých položek
Název CZ - uvede se plný název školy/instituce (je-li právnickou osobou podle zřizovací
listiny)
Info CZ - popisné informace o škole/instituci
Název DE, Info DE, Název AJ, Info AJ – tytéž údaje v němčině a angličtině
Stát – vybere se ze seznamu států (např. Česká republika)
Kraj - vyplní se kraj, spolková země nebo jiné odpovídající správní území
Okres - přesto, že byly zrušeny okresní úřady, je okres dále geografickou jednotkou důležitou
pro identifikaci sídla školy/instituce
Obec - uvede se sídlo školy/instituce podle zřizovací listiny
Rok vzniku - ve formátu rrrr (např. 1999)
Právní forma - vypsat slovy (např. obecně prospěšná společnost, občanské sdružení nebo bez
právní subjektivity – navázáno na rozpočet obce, svazku obcí, místní akční skupiny regionu
LEADER atp.)
Sídlo - zde se uvede doručovací poštovní adresa / je-li zřízeno detašované pracoviště, uvedou
se jeho údaje do této a následujících rubrik za lomítkem
Ulice a číslo - ulice a číslo orientační nebo popisné
Pošta - pošta v adrese
PSČ - poštovní směrovací číslo
Telefon - v této a následujících rubrikách je možné uvést více čísel oddělených středníky,
přitom na prvním místě by mělo být číslo nejlépe dostupné
Fax - číslo, na které je možné posílat faxové zprávy
Mail - e-mailová adresa. Je možné uvést více adres, v tom případě musí být odděleny
středníkem.
WWW - url www stránek, pokud je škola má
Činnost - je možno využít nabídky na webu (akreditované školicí pracoviště, školení pro
představitele venkovských obcí a svazků obcí, školení pro zemědělce, školení pro
nezemědělské podnikatele, školení pro občany – aktéry venkovské politiky) nebo činnost
stručně popsat jen v textovém poli "Jiná činnost"
Roční rozpočet - uvede se rozpočet nebo jeho část týkající se školicí a vzdělávací činnosti
zaměřené na venkov za poslední ukončený rok (povinně) nebo i za léta předtím a plán na
stávající rok v Kč/Euro – vždy je nutné uvést, kterých let se rozpočet týká a v jaké je uváděn
měně; při aktualizacích za další léta se bude informace o rozpočtech nebo rozpočty postupně
přidávat
Počet spolupracovníků - uvede se počet stálých pracovníků nebo i externích
spolupracovníků, zabývajících se školicí a vzdělávací činností zaměřenou na venkov a
příslušnou administrativou, do závorky se uvede počet pracovníků v přepočteném stavu na
dvě desetinná místa (kolik by to bylo pracovníků na celý úvazek)
Počet obcí - uvede se počet obcí v územním okruhu běžné působnosti školy/instituce
Počet obyvatel - uvede se počet obyvatel v územním okruhu běžné působnosti školy/instituce

Financování - uvede se obecně, jak je zajištěno financování s konkretizací za poslední
ukončený rok – nutno uvést který (s vazbou na rubriku "Rozpočet"), např. jakou konkrétní
části nebo podílem se na něm podílejí sponzoři, EU, stát, kraj/země
Kontaktní osoby – vyplní se Jméno, Funkce, Telefon, Mobil, Mail a ze seznamu se vybere
Jazyk pro komunikaci. Uloží se kliknutím na volbu "Ulož kontakt"
(Další položky se zobrazují pouze autorizovaným uživatelům)
Kvantifikace činnosti - zde je možno vložit výroční zprávy za uplynulý rok nebo
v textovém poli uvést ve vhodných ukazatelích (počet akcí, projektů, počet účastníků,
zapojených obcí, počet vyučovacích hodin atp.) dosažených za minulý rok s komentářem
Možnosti a nabídky - školy/instituce uvedou, co by byly schopny a co by chtěly dělat při
dalších finančních zdrojích

Obr. 2: Formulář pro vložení údajů o škole
4. Založení nové školy - funkce přístupná jen uživatelům typu administrátor
Po přihlášení se v menu zpřístupní odkaz "nová škola", po kliknutí na něj se objeví formulář
podobný editačnímu, dále se postupuje stejně jako při editaci školy. Vstup ukončíte kliknutím
na tlačítko "Ulož", výsledek můžete opět zkontrolovat v přehledu škol (kliknutím na název
školy).
Upozornění: Vkládání souborů a kontaktů je možné až po uložení výše vyplněných údajů při
další editaci (rubrika "Editace školy").

Obr. 3: Vzhled menu po přihlášení autorizovaného uživatele - administrátora
5. Změna hesla
Po přihlášení se autorizovanému uživateli v menu zpřístupní odkaz "změna hesla". Po
kliknutí na něj se objeví formulář s třemi políčky – do pole Heslo je potřeba zadat současné
(staré) heslo, do zbylých dvou nové heslo. Heslo musí být z bezpečnostních důvodů alespoň
šest znaků dlouhé a musí obsahovat jak písmena, tak číslice a nejméně jeden jiný znak
(například tečku, pomlčku a pod.).

Obr. 4: Přehled škol s možností editace a vkládání aktualit
6. Vložení aktuality
Systém umožňuje autorizovaným uživatelům rovněž vkládat aktuality, které se bezprostředně
zobrazí na www stránkách. To se provede následovně: Po přihlášení klikněte na odkaz
"editace škol". Zobrazí se seznam škol. U školy, ke které chcete přidat aktualitu, klikněte na
odkaz "Aktuality" – zobrazí se stránka s aktualitami pro danou školu a nahoře odkaz "Nová
aktualita". Po kliknutí na tento odkaz se dostanete na formulář, v němž se vyplní příslušná
políčka (titulek, text). Je-li zaškrtnuta volba "Aktualita je přístupná veřejně", bude aktualita
přístupná i nepřihlášeným uživatelům.

Obr. 5: Stávající aktualita a odkaz na vložení nové

7. Editace aktuality
Autorizovaný uživatel se stejným postupem jako v předchozím bodě dostane na seznam
aktualit školy nebo rovnou v menu vybere Aktuality. U příslušné aktuality je v pravém
horním rohu odkaz na editaci a smazání.
8. Nová akce v kalendáři
Vložení akce do kalendáře se provede stejným postupem jako zakládání aktuality s tím
rozdílem, že v přehledu škol se klikne na volbu "Kalendář". Zobrazí se seznam akcí
v kalendáři příslušné školy a nahoře odkaz na založení nové akce. Dále se standardním
způsobem editují položky, vyjma položek datum od a do, které se editují tak, že po kliknutí na
volbu "vložit datum" se zobrazí malý kalendář, ve kterém se kliknutím vybere správné
datum. Pokud chcete akci zobrazit také v aktualitách, zaškrtněte dole na formuláři volbu
"Zobrazovat i v aktualitách".
9. Připojení souboru
Připojit soubor je možné v editaci školy, v editaci a zakládání aktualit, u akcí v kalendáři a
projektů. Připojení souboru probíhá tak, že se do pole "soubor" vybere cesta k souboru
(kliknout na procházet a klasicky najít soubor), vyplní se popisek souboru a pak se klikne na
„Přidat soubor”.

Obr. 6: Vložení souboru
10. Projekty
Vkládání a editace projektů funguje analogicky jako zakládání a editace aktualit a kalendáře.
Přístup k projektům je z přehledu škol.
11. Technická podpora
Databázi provozuje spol. Seal. s.r.o., autorizovaní uživatelé se v nutných případech mohou
obracet na pracovníky této společnosti. Nutnými případy se rozumí zejména:
a) ztráta přístupového hesla (nebo heslo nebylo přiděleno)
b) nedaří se vstup do editace nebo uložení editovaných údajů
Technická podpora je dostupná přes mailovou adresu skoly@seal.cz, je možné se obracet též
na technickou podporou spol. Seal, E-mail: martin.nohejl@seal.cz, nebo ing. Sojku
(seal@seal.cz). V urgentních případech nebo potřebě konzultace lze využít telefonický
kontakt 224 256 502 (česky, pomalu anglicky).
poslední revize 8.9.2008

