Představení projektů
pro školní rok 2014/2015
Motto projektů:

„Škola, o které se středoškolák nedozví, jako by neexistovala“
Přehled projektů:
 MapaŠkolství.cz
 FakultaRoku.cz, StředníRoku.cz, GymplRoku.cz, VOŠkaRoku.cz,
ZákladkaRoku.cz
 Facebook stránky pro studenty středních škol

MapaŠkolství.cz

 aktivní mapa a úplná databáze všech škol v ČR, od základních, přes
střední po fakulty vysokých škol
 projekt napojen na hodnocení škol samotnými studenty
(FakultaRoku.cz, ale také Střední a GymplRoku.cz, nově
ZákladkaRoku.cz)
 školy mají možnost aktualizovat své údaje
 studenti si mohou vyhledávat podle různých kritérií
Příklad vzhledu stránky fakulty: viz níže, v
online podobě zde:
http://mapaskolstvi.cz/vysoke-skoly/detail/45/fakultalesnicka-a-drevarska-czu-v-praze/

MapaŠkolství.cz v číslech:







více než 200 fakult veřejných, státních a soukromých vysokých škol
více než 350 gymnázií
více než 1 300 středních škol
více než 4 000 základních škol
průměrná měsíční návštěvnost: 16 380 návštěvníků
počet shlédnutých stránek měsíčně: téměř 200 tisíc
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FakultaRoku.cz, VOŠkaRoku.cz,
StředníRoku.cz, GymplRoku.cz,
nově: ZákladkaRoku.cz

 jediné celorepublikové hodnocení všech škol v České republice
studenty a absolventy těchto škol
 na základě hlasování sestavován žebříček škol již od roku 2011
 projekt napojen na MapaŠkolství.cz – aktivní mapu/úplnou databázi
všech škol v ČR, od základních, přes střední po fakulty vysokých škol

Odborný garant hodnocení od letošního ročníku
NMS Market Research je profesionální
výzkumná agentura, která nabízí
kompletní služby v oblasti výzkumu
trhu.

Projekt hodnocení škol v číslech:
FakultaRoku.cz: návštěvnost 200 000 za 4 týdny hlasování; více než 22 000 hlasujících
GymplRoku.cz: návštěvnost 160 000 za 4 týdny hlasování; více než 15 000 hlasujících
StredniRoku.cz: návštěvnost 130 000 za 4 týdny hlasování; více než 12 000 hlasujících
VOSkaRoku.cz: návštěvnost 24 000 za 4 týdny hlasování; více než 2 000 hlasujících
ZakladkaRoku.cz: první ročník projektu bude tento rok

Nová grafika pro ročník 2014/2015 (téměř stejná pro Střední a Gympl Roku)

Facebook stránky pro studenty středních škol
FB stránky StředníRoku.cz:
FB stránky GymplRoku.cz:
FB stránky Miss Gympl:
FB stránky Miss Střední:
Celkem

12 554 fanoušků
15 436 fanoušků
2 306 fanoušků
10 028 fanoušků
více než 40 000 fanoušků, studentů a budoucích
absolventů středních škol a gymnázií

Možnosti využití Facebook stránek:
 Zveřejnění příspěvků o Dnech otevřených dveří
 Zveřejnění informací o možnosti studia na školách
 Zveřejnění PR článků o škole
 a další…

Objednávkový formulář k projektům
StředníRoku.cz/GymplRoku.cz + MapaŠkolství.cz
StředníRoku.cz/GymplRoku.cz, MapaŠkolství.cz – speciální možnosti
propagace:






vložení extra fotografií školy do profilu školy (ve verzi zdarma pouze profilové foto)
vložení loga Vaší školy (ve verzi zdarma nelze)
vložení odkazu na Facebook stránku Vaší školy (ve verzi zdarma nelze)
vložení odkazu na internetové stránky Vaší školy (např. stránky pro zájemce o studium)
vložení odkazu na video na Youtube Vaší školy (např. videopropagace Vaší školy)

Předmět objednávky: propagace školy v projektech StředníRoku.cz / GymplRoku.cz a
MapaŠkolství ZDARMA výměnou za umístění loga MapaŠkolství.cz na internetové
stránky školy s odkazem na www.mapaskolstvi.cz

Název organizace
Adresa
IČO
Kontaktní osoba
Telefon
E-mail
Způsob prezentace

Speciální možnosti propagace na StředníRoku.cz,
GymplRoku.cz a MapaŠkolství.cz – viz nabídka výše

Cena

ZDARMA

Prosíme o vyplnění, podepsání a zaslání zpět v elektronické podobě na emailovou adresu
m.capkova@stredniroku.cz nebo m.capkova@gymplroku.cz
Identifikační údaje provozovatele portálů StředníRoku.cz/GymplRoku.cz + Mapaškolství.cz:
ASA (Asociace studentů a absolventů), o.s.
Kamýcká 1067, 165 21 Praha 6 – Suchdol
IČ: 22729283, DIČ: CZ22729283
V ……………………… dne ……………………….
Kontakt:
Marie Čapková, koordinátorka projektu
tel: +420 773 165 207
m.capkova@stredniroku.cz/m.capkova@gymplroku.cz

.…………………………………........
razítko a podpis objednavatele

