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BAKALÁŘI A ŠKOLA ONLINE
Integrace školského administrativního
systému do ICZ e-spis® LITE
Od 1. 7. 2017, kdy se většina škola a školských zařízení staly orgány
veřejné moci, se staly také nositeli vyplývajích především ze zákona
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, spojených zejména s
příjmem, uchováním a odesílání dokumentů v digitální podobě:
přijímat datové zprávy doručené do datové schránky,
uchovat
doručené
datové
zprávy
v
digitální podobě nebo je převést do podoby listinné,
komunikovat
prostřednictvím
datové
schránky s adresáty, kteří datovou schránku mají a
vytvářet validní dokumenty v digitální podobě dle zákona
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Školám a školským zařízením,
které vedou spisovou službu
v elektronické podobě v
elektronickém
systému
spisové služby prostřednictvím
aplikace ICZ e-spis® LITE
nabízíme společné řešení
společností ICZ a. s. a Bakaláři
software s .r. o. pro maximalní
ulehčení administrativní činnosti

Vzhledem k velkému zájmu zákazníků a mnoha pozitivním ohlasům bude
integrace ve spolupráci ICZ a. s. a Bakaláři software s .r. o. dále rozvíjena.
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[ INTEGRACE ICZ e-spis® LITE ŠKOLSKÉHO
ADMINISTRATIVNÍHO
SYSTÉMU
]
Školy a školská zařízení vedoucí spisovou službu v
elektronické podobě v elektronickém systému spisové
služby musí evidovat všechny vlastní i doručené
dokumenty v tomto systému. Zároveň, ale provádějí
mnoho úkonů ve školském administrativním systému.
Protože školské administrativní systémy neplní funkce
samostatné evidence dokumentů podle archivního
zákona, vznikla původcům povinnost s každým
jedním dokumentem pracovat duplicitně, a to v obou
uvedených systémech.
ICZ e-spis® LITE umožňuje přímou obousměrnou
integraci systému spisové služby na školské
administrativní
systémy
od
společnosti
Bakaláři soft ware s. r. o. – BAKALÁŘI a ŠKOLA
ONLINE, prostřednictvím standardního otevřeného
rozhraní NS API.
Současný rozsah integrace pokrývá celý proces
přijímacího řízení a tím zásadním způsobem
snižuje administrativní zátěže a odstraňuje potřebu
duplicitního zpracování veškerých dokumentů
spojených s přijímacím řízením, a to za podmínek
dodržení souvisejících právních předpisů
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Proces přijímacího řízení je iniciován ve školském administrativním systému Bakaláři nebo Škola ONLINE.
Prvotní evidence přihlášky uchazeče (iniciační dokument zahajující správní řízení ve věci přijímacího řízení)
je realizována v tomto systému a prostřednictvím integrace na ICZ e-spis® LITE je automaticky vytvářena
evidenční karta dokumentu (přihlášky). Nad iniciačním dokumentem je současně zakládán spis uchazeče,
do něhož budou následně přikládány všechny další dokumenty, určené k zařazení do spisu uchazeče (jejich
vznik je opět iniciován ze systému Bakaláři nebo Škola ONLINE a prostřednictvím API rozhraní jsou přenášeny
do ICZ e-spis® LITE). Po ukončení přijímacího řízení ve školském administrativním systému, je celý spis v ICZ
e-spis® LITE zkompletován a připraven ke střednědobému uložení s následným předpokladem vyřazování ve
skartačním řízení.
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