
Příloha č. 1: Příklady vizualizace dat týkajících se školství na krajských úřadech v ČR 

Příklady zpracování dat týkajících se školství oddělením informatiky pro odbor školství, mládeže a sportu Zlínského kraje  

 



Příloha č. 1: Příklady vizualizace dat týkajících se školství na krajských úřadech v ČR 

 



Příloha č. 1: Příklady vizualizace dat týkajících se školství na krajských úřadech v ČR 

Mapa Školská zařízení v Atlasu Vysočiny 
 

 
 

Atlas k dispozici online zde: WEB [on-line]. 2008 [cit. 13. března 2009]. Dostupné z: <http://extranet.kr-
vysocina.cz/download/pdf/edice/Atlas_Vysociny.pdf>.



Příloha č. 1: Příklady vizualizace dat týkajících se školství na krajských úřadech v ČR 

Královéhradecký kraj  
 

 
 
Odkaz: WEB [on-line]. [cit. 17. března 2009]. Dostupné z: <http://mapy.kr-kralovehradecky.cz/gis/isapi.dll?MU=INTERNET&LANG=CS-
CZ&MAP=skolstvi>. 



Příloha č. 1: Příklady vizualizace dat týkajících se školství na krajských úřadech v ČR 

Plzeňský kraj – síť školských zařízení 
 

 
 
Dostupné z: <http://mapy.kr-plzensky.cz/arcims/skolska_zarizeni/viewer.htm>. 



Příloha č. 1: Příklady vizualizace dat týkajících se školství na krajských úřadech v ČR 

Plzeňský kraj – metadatový záznam 
 

 
 
Do metainformačního systému vede odkaz z mapy (předchozí obrázek) po kliknutí na odkaz s názvem METIS. 



Příloha č. 1: Příklady vizualizace dat týkajících se školství na krajských úřadech v ČR 

Jihočeský kraj 
 

 
 
Odkaz: WEB [on-line]. [cit. 17. března 2009]. Dostupné z: <http://gis.kraj-
jihocesky.cz/mapy/zrizovane/mapa.jsp?mapaction=zoomout&action=&maxx=-769760.0&maxy=-1181405.0&minx=-770576.0&miny=-
1182005.0&size=1&map.x=369&map.y=176>.
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Pardubický kraj  
 

 
 

WEB [on-line]. [cit. 13. března 2009]. Dostupné z: 
<http://195.113.178.19/html/bez_km.dll?gen=map&map=scitani2001>. 
 
Středočeský kraj 
 

 
 
WEB [on-line]. [cit. 13. března 2009]. Dostupné z: <http://www.kr-
stredocesky.cz/portal/odbory/Školství/Adresář+škol.htm>.



Příloha č. 2: Správní obvod s rozšířenou působností Třinec 

Obce patřící pod ORP Třinec zvýrazněné nad ortofotomapou Moravskoslezského kraje 
 

 



Příloha č. 2: Správní obvod s rozšířenou působností Třinec 

Obce patřící pod ORP Třinec zvýrazněné nad rastrovým mapovým podkladem 
 

 



Příloha č. 2: Správní obvod s rozšířenou působností Třinec 

Administrativní členění území spadajícího pod ORP Třinec 
 

 



Příloha č. 2: Správní obvod s rozšířenou působností Třinec 

Poloha obcí ORP Třinec vzhledem k okresům Moravskoslezského kraje a celému kraji 
 

 
 



Příloha č. 3: Implementace úlohy týkající se školství a příklady využití GIS v praxi odboru ŠMS 

Celkový pohled na lokalizaci škol a školských zařízení v oblasti ORP Třinec 
 

 



Příloha č. 3: Implementace úlohy týkající se školství a příklady využití GIS v praxi odboru ŠMS 

Lokalizace škol a školských zařízení v oblasti města Třince 
 

 
 



Příloha č. 3: Implementace úlohy týkající se školství a příklady využití GIS v praxi odboru 
ŠMS 

Část z výpisu škol a školských zařízení – Střední škola, Třinec-Kanada, příspěvková 
organizace 
 

 
 



Příloha č. 3: Implementace úlohy týkající se školství a příklady využití GIS v praxi odboru ŠMS 

Základní škola na ulici Kaštanové a mateřské školy na sídlišti Třinec-Sosna 
 

 



Příloha č. 3: Implementace úlohy týkající se školství a příklady využití GIS v praxi odboru ŠMS 

Mateřská a základní škola v městské části Třinec-Osůvky (pod správou školy na ulici Míru, č. p. 247) na samotné hranici s Polskou 
republikou  
 

 



Příloha č. 3: Implementace úlohy týkající se školství a příklady využití GIS v praxi odboru ŠMS 

Česká a polská základní škola v obci Vendryně a hranice obce s městem Třinec 
 

 



Příloha č. 3: Implementace úlohy týkající se školství a příklady využití GIS v praxi odboru ŠMS 

Detail záznamů v atributové tabulce bodové vrstvy škol a školských zařízení (software ArcGIS) 
 

 



Příloha č. 3: Implementace úlohy týkající se školství a příklady využití GIS v praxi odboru ŠMS 

Kartogram napln ěnosti kapacit mateřských škol v oblasti ORP Třinec pro školní rok 2008/2009 
 

 



Příloha č. 3: Implementace úlohy týkající se školství a příklady využití GIS v praxi odboru ŠMS 

Kartogram napln ěnosti kapacit základních a středních škol v oblasti ORP Třinec pro školní rok 2008/2009 
 

 



Příloha č. 3: Implementace úlohy týkající se školství a příklady využití GIS v praxi odboru ŠMS 

Kartogram pr ůměrného počtu školských zařízení, která spravuje jedno ředitelství v oblasti ORP Třinec pro školní rok 2008/2009 
 

 



Příloha č. 3: Implementace úlohy týkající se školství a příklady využití GIS v praxi odboru ŠMS 

Kartodiagram zřizovatelů školských zařízení v oblasti ORP Třinec pro školní rok 2008/2009 
 

 
 


