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VÍCE ČASU
NA ŽIVOT

Tvoříme software,
který pracuje za vás

Naše specializace

Firemní �loso�e

 Důvody, proč do toho jít s námi
Základní pilíř Sensio.cz tvoří naši lidé, bez nich by to 

nešlo. Snažíme se podporovat jejich silné stránky. Jen 

tak se mohou cítit sebevědomě a bezpečně ve svých 

činnostech. Jejich profesionalita, nasazení a pocity

z dobře vykonané práce se pak přenáší i na naše 

zákazníky.

Na každého sedí každé z našich „S“ - soudržnost, síla, 

svoboda, samostatnost, sebedůvěra, systematičnost, 

spolehlivost, specializace, stabilita, spokojenost. Díky 

našim stále se zdokonalujícím produktům šetříme 

našim zákazníkům čas na jejich osobní život.

„ Víme, co chceme, a tvrdě pracujeme. 

„ Držíme krok s nejnovějšími trendy.

„ Máme stále nové nápady.

„ Pečujeme o naše zákazníky,

 nasloucháme jejich potřebám.

„ Máme skvělý tým odborníků.

PROFIL SPOLEČNOSTI

O nás

Nečekaná setkání jsou předzvěstí netradičních nápadů. Muzikant a programátor. Sešli se úplnou náhodou v létě 

roku 2011 a začali společně vytvářet produkt iZUŠ. Po čtyřech letech došlo k založení společnosti Sensio.cz s.r.o., 

když své aktivity spojili MgA. Ondřej Kratochvíl a Ing. Jan Tobolík, společníci a jednatelé společnosti.

Název společnosti je odvozen od anglického slova „sense“ (smysl) a vyjadřuje naši základní �loso�i: vše, co 

děláme, má smysl. Naším cílem je pomáhat jiným v dosahování jejich cílů. Jsme rozvíjející se malá česká společ-

nost, naše působení je však mezinárodní. Náš tým tvoří 15 odborníků.

Vytváříme informační systémy, dáváme informacím řád. V centru našeho zájmu vždy stály základní umělecké školy. 

Informační systém základních uměleckých škol iZUŠ, který jsme pro ně vyvinuli, způsobil revoluci v řízení ZUŠ. 

Inspirováni tímto úspěchem jsme se vrhli na vývoj informačního systému pro elektronickou organizaci soutěží EOS ZUŠ.

Kromě toho stojíme za menšími projekty, jako jsou Portál práce v ZUŠ (nabídka a poptávka pracovních míst) nebo 

WikiZUŠ (encyklopedie témat týkajících se ZUŠ). V minulosti jsme vydávali časopis proZUŠ. Zabýváme se školící 

činností, pořádáme pravidelná setkání ředitelů ZUŠ na krajské i celostátní úrovni (ZUŠ Meeting).

V současné době, kdy naše produkty skvěle fungují, se poohlížíme po dalších možnostech. Snadná forma 

obchodní komunikace mezi odběratelem a dodavatelem B2B PRO se nám jeví jako cesta, kterou se máme dát ve 

snaze pomoci i business zákazníkům.



STABILITA
U nás najdete pevné zázemí
díky mnohaletému působení

nejen na českém trhu

Současnost a budoucnost

Co nás čeká? Neumíme odpočívat, máme hlavy plné nápadů a chuť je uskutečnit, proto se vydáváme na další 
cestu - připravit naše produkty pro nové desetiletí. Nezapomínáme ale, co je naším hlavním cílem - šetřit 
zákazníkům čas v jejich každodenních pracovních činnostech, aby ho pak měli více na osobní život.

První výhry. Počet škol využívajících iZUŠ se 

přehoupl přes 10, a to v „době papírové” 

nebylo vůbec lehké.

2012

Vydáváme časopis proZUŠ.

Zdokonalujeme funkce iZUŠ.

2014

Rozšiřujeme náš tým. Z provizorních

bytových prostor se stěhujeme do kanceláří. 

2016

Tým nadále roste. Současné prostory jsou již 

malé, přesouváme se tedy do větších

a začínáme se poohlížet po dalších zajímavých 

příležitostech. Ty na sebe nenechají dlouho 

čekat. Informační systém pro �remní klientelu

s názvem B2B PRO je velkou výzvou.

2018

2010
Světlo světa tehdy spatřila první verze iZUŠ.

Na pravidelných krajských setkáních ředitelů 
ZUŠ šíříme osvětu, že přechodem na elektro-
nickou dokumentaci ušetří čas i peníze. 
Úspěšně expandujeme na Slovensko.

2013

Rok, kdy o�ciálně vznikla společnost Sensio.cz 

s.r.o. Na základě požadavků škol a Ústřední 

umělecké rady ZUŠ ČR začínáme s vývojem 

informačního systému EOS ZUŠ.

2015

Úspěšně žádáme o dotaci v rámci podpory 

začínajících �rem. iZUŠ již používá 200 ZUŠ se 

100 000 žáky. EOS ZUŠ využívá 100% škol v ČR.

2017

Rok velkých změn. Měníme gra�ku, loga, web… 

Rozjíždíme WikiZUŠ, plánujeme celostátní 

setkání ZUŠ Meeting. Jsme to stále my, jen

v modernějším kabátě a plni energie. iZUŠ 

využívá 250 škol s více než 260 000 uživateli.

2019

Zdokonalujeme informační systém iZUŠ.

Jsme přesvědčeni, že způsobí revoluci

v řízení základních uměleckých škol.

2011

HISTORIE SPOLEČNOSTI



KOMPLETNÍ PÉČE
PRO ZÁKLADNÍ

UMĚLECKÉ ŠKOLY

INFORMAČNÍ SYSTÉM

ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL

iZUŠ je určen pro všechny, kteří mají se základními uměleckými školami
něco společného.

iZUŠ jednoznačně přináší časovou i �nanční úsporu.

Každý z nich klade na iZUŠ jiné nároky a požadavky. 

My však dokážeme uspokojit všechny. 

Je to tím, že iZUŠ spoluvytváří lidé, kteří ho sami každý den používají

- učitelé, zástupci ředitelů, ředitelé. Ví, co chtějí, co potřebují,

co jim usnadňuje jejich práci. 

„ Zaměstnanci škol

„ Žáci a jejich rodiče

„ Orgány státní správy

„ Široká veřejnost

Řízení školy nebylo nikdy jednodušší!

„ Konec zbytečného papírování, duplicitních zápisů, zdlouhavých kontrol a následných oprav,

 náročného přepočítávání odučených hodin…

„ Všechny informace jsou soustředěny na jednom místě.

„ Ke všem se dostanete prakticky odkudkoliv doslova na jedno kliknutí.

„ K jejich rychlému vyhledávání můžete využít nejrůznější �ltry a možnosti řazení.

„ Program automaticky počítá odučené a nadúvazkové hodiny, omluvené a neomluvené hodiny žáků i klasi�kaci.

„ Rodiče mají dokonalý přehled o všem, co se děje v ZUŠ, o prospěchu, vystoupeních a besídkách svých dětí.

„ Všechna data jsou v naprostém bezpečí, chráněna hesly a šifrováním, navíc denně zálohována.

„ Samozřejmostí je technická podpora systému pečující o vaše pohodlí.

www.izus.cz



SNADNÁ
ADMINISTRATIVA

SOUTĚŽÍ

ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ

ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL

EOS ZUŠ slouží všem základním uměleckých školám, poskytuje údaje
i nadřízeným orgánům (krajské úřady, MŠMT...).

„ Vhodný pro pořadatele jednotlivých soutěžních kol.

„ Určen pro pedagogy, kteří přihlašují soutěžící do soutěže.

„ Pro každého, kdo se chce dozvědět informace o soutěžích.

Organizace soutěží základních uměleckých škol nebyla nikdy přehlednější!

„ Systém je pohodlný, rychlý, spolehlivý, přehledný, srozumitelný, jednoduchý.

„ Omezuje chybování, zkracuje tak časové nároky na kontroly.

„ Snižuje administrativu, dobře se s ním pracuje.

„ Během několika málo let se stal nenahraditelným pomocníkem při vyplňování či tvorbě harmonogramů

 soutěží, prezenčních listin soutěžících, porotců a pedagogů, seznamů soutěžních skladeb, soutěžních 

 katalogů, počítání bodů, výsledkových listin, tisku diplomů aj.

„ Celá organizace soutěží se usnadnila, všechny potřebné informace jsou všem,

 kteří mají se soutěžemi co do činění, zobrazovány rychle a přehledně.

www.soutezezus.cz



INFORMAČNÍ
SYSTÉM PRO VÁŠ

BUSINESS

BUSINESS TO BUSINESS PRO

Náš moderní informační systém je velkým přínosem pro výrobní �rmy
díky přehlednosti a automatizaci zpracování dat.

„ Tvorba, rozvoj a péče o vaše cloudové on-line systémy.

„ Zvýšení počtu objednávek díky ergonomickému prostředí.

„ Nárůst počtu návštěv webových stránek.

„ Snížení nákladů a administrativní zátěže.

„ Koordinace logistiky celé společnosti.

„ On-line distribuční a elektronický prodejní kanál napojený na vaše stávající ERP či CRM systémy (např. K2).

„ Elektronická evidence objednávek a zakázek - snížení chybovosti, poptávka a potřeba zákazníka

 je snadno zaznamenána do výrobního systému.

„ Univerzální kon�gurátor, díky kterému si můžete sestavit jakýkoliv výrobek.

„ Aktuální přehled o stavu skladových zásob.

„ On-line přehled, v jaké fázi výroby či přepravy se zakázka nachází.

„ Export dat pro české vyhledávače zboží.

„ Platební brány.

„ Uživatelsky jednoduché webové rozhraní.

„ Nastavení jazykových mutací.

„ Propracovaný modul nápovědy.

www.b2bpro.cz



EFEKTIVNÍ
DOCHÁZKOVÝ

SYSTÉM

ON-LINE INFORMAČNÍ SYSTÉM

O NE/PŘÍTOMNOSTI ZAMĚSTNANCŮ NA PRACOVIŠTI

Vždy aktuální přehled pro evidenci docházky zaměstnanců.

„ Přehledný panel obsazenosti kanceláří a zasedacích místností.

„ Aktuální informace, zda-li je zaměstnanec k zastižení na svém pracovišti, v zasedací místnosti nebo

 na Home o�ce (vše se děje automaticky jen používáním počítače, notebooku, telefonu či tabletu).

„ Jednoduchý zápis docházky zaměstnanců (příchod, odchod, nemoc, lékař, Home o�ce, Sick-day…).

„ Elektronické schvalování nepřítomnosti.

„ Efektivní přesměrování hovorů díky rychlé analýze využití �remních prostor.

„ Tiskové sestavy dle vlastních požadavků - dodáme analytická data o tom, jak je váš současný prostor využíván, 

 kolik lidí se vystřídá ve vašich stále obsazených zasedacích místnostech.

www.dashbook.cz



GRAFIKA A WEB DESIGN

Vaše představy proměníme v realitu

„ Vaší �rmě dáme novou tvář.

„ Vaše projekty učiníme ještě lepší a úspěšnější.

„ Sledujeme nejnovější gra�cké trendy a technologie.

„ Vašim produktům či službám navrhneme moderní design.

„ Zvládáme malé i velké projekty, od návrhu po konečnou realizaci.

Co vám můžeme nabídnout

Jednotný vizuální styl

Jednotný vizuální styl vytvoříme jak pro nově vznikající �rmy, tak pro společnosti, které na trhu již působí.

Logotypy

Nabízíme návrh nového loga, či redesign stávajícího, včetně vytvoření logomanuálu.

Webdesign

V dnešní době je nezbytné mít kvalitní webové stránky s jedinečným designem, který je důležitou součástí

webové prezentace, rádi vám takový uděláme. Postaráme se, aby byly pěkné, přehledné a funkční, 

optimalizované také pro mobilní zařízení.

Tiskoviny / POS materiály / DTP

Zajistíme přípravu veškerých tiskových materiálů včetně magazínů, reklamních tiskovin nebo inzertních

vizuálů a postaráme se také o sazbu, zlom, sken, retuše a předtiskovou úpravu.

www.gw-design.cz

KOMPLETNÍ
ZPRACOVÁNÍ

GRAFIKY



PÉČE O NAŠE
ZÁKAZNÍKY

Vyřešíme jakýkoliv problém

TECHNICKÁ PODPORA

Našim zákazníkům chceme poskytnout nejen kvalitní produkt,
ale i následnou podporu při jeho užívání.

„ Na všechny požadavky se snažíme reagovat zodpovědně a bez zbytečného odkladu.

„ V našem systému máte vše pod kontrolou. Veškeré vaše požadavky a jejich řešení i později dohledáte.

„ Hned víte, kdy se ke zpracování vašeho požadavku dostaneme.

„ Jsme vám k dispozici každý pracovní den od 8.00 do 20.00 hod. 

ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE

Našim produktům rozumíme a rádi vás akreditovaně zaškolíme.

Chcete proškolit své zaměstnance? Př�edeme přímo do vaší ZUŠ.
Ať už s iZUŠ začínáte, nebo patříte ke zkušenějším uživatelům, na 
našich školeních vám náš produkt do detailu představíme, ukážeme, 
které funkce vám ušetří čas. Své dotazy můžete prodiskutovat
nejen s námi, autory systému, ale také s kolegy z jiných škol.

Pravidelně každý rok na podzim pořádáme Semináře EOS ZUŠ ve 
všech 14 krajích. Je určeno pořadatelům soutěží, ředitelům škol, ale

i pedagogům, kteří se starají o hladký průběh daných soutěžních kol. Ze 
školení odcházíte dokonale seznámeni se systémem EOS ZUŠ, s jeho 
výhodami, přínosy, rovněž s informacemi o nejnovějších funkcích.

Školení B2B produktů připravujeme přesně na míru našim zákazníkům. 
Na základě zjištěných informací vám přichystáme školení dle vašich 
aktuálních přání a potřeb.

www.skolenizus.cz



PRÁCE, CO BAVÍ
A MÁ SMYSL

Spojujeme lidi

PORTÁL PRÁCE V ZUŠ

STRÁNKY PRO MILOVNÍKY ZUŠ

Máte rádi základní uměleckou školu? Ať jste učitel, žák nebo rodič, dejte to
najevo originálním propagačním předmětem.

Účastníci soutěží ZUŠ mohou obdržet od pořadatelů placku I love ZUŠ, která je nasměruje na tyto stránky. Poprvé 

byly použity jako ceny pro vítěze ústředních kol soutěží ZUŠ v roce 2019. Návštěvník stránek si může vybrat

a objednat reklamní předměty s logem I love ZUŠ, školy si mohou tyto reklamní předměty objednat pro své žáky

a zaměstnance jako upomínku.

Nabídky a poptávky pracovních míst v ZUŠ na jednom místě.

www.ilovezus.cz

www.pracevzus.cz

Vytvořili jsme portál speciálně pro základní umělecké školy, aby mohly rychle najít vhodné pedagogy a naopak 

učitelé mohli nabídnout své zkušenosti.



ZUŠ Meeting
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S NÁMI SE
NIKDY NENUDÍTE

Stále přicházíme s novými projekty

INTERNETOVÁ ENCYKLOPEDIE

Každoroční setkání všech „ZUŠáků” (ředitelů, učitelů, ekonomek...),
kteří se chtějí dozvědět zajímavé informace netradiční formou.

Nezáleží, zda jste zaměstnanci základních uměleckých škol z Aše nebo Košic, zda učíte hudbu nebo tanec, zda 
používáte iZUŠ, Klasi�kaci či papírové třídnice, zúčastnit se mohou všichni. Myslíme, že je fajn se potkat osobně
a lépe se poznat. Účastníky čeká nahlédnutí „pod pokličku“ různých profesí, které se podílí na chodu ZUŠ, předávání 
si zkušeností, jak dělat svou práci lépe, debatování o tématech, která jsou zajímavá, přednášky významných lektorů
z celé republiky. Ale i zábava, posezení u vína s hudbou, bowlingový či tenisový turnaj, zkrátka příjemně strávený čas.

Každý zde může tvořit články jako na Wikipedii, doplňovat je a upravovat.

Smyslem projektu je popsání jednotlivých témat týkajících se základních uměleckých škol a dobrání se pravdy ve 

sporných situacích. K článkům může probíhat diskuze, aby se došlo k nejlepšímu řešení. Zároveň má sloužit jako 

znalostní báze všeho, co se týká prostředí ZUŠ.

www.zusmeeting.cz

www.wikizus.cz



Provozovna:

Na Hrázi 1139/13

750 02  Přerov

Sídlo společnosti:

Interbrigadistů 590/6 

750 02  Přerov 

Kontakt:

Telefon: +420 737 299 391

E-mail: info@sensio.cz

KONTAKTY

www.sensio.cz

...to má smysl

POMÁHAT LIDEM

Práce v našem týmu Tvorba informačních systémů Konzultace, poradenství, školení

Umožnit jim dělat, co je baví Usnadnit práci, ušetřit čas Zbavit starostí, doplnit vědomosti
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