
iUrnik
-

program za izdelavo šolskih
urnikov



Kdo smo?
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Algit d.o.o.
￮ Ustanovljeni 2007.
￮ Ukvarjamo se z optimizacijo in 

razporejanjem.
￮ iUrnik - Več kot 50 šol po Sloveniji.



Kako narediti
šolski urnik?
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TEŽKO
ZELO TEŽKO



Zahteve za urnik
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￮ Učenec s svojimi izbirami je osnovni vir urnika.

￮ Optimalno razdeljene skupine učencev.

￮ Ponudba in delavna obveznost učiteljev.

￮ Omejitve – učilnice, kadri in učila. 

￮ Dodatne zahteve šole.



iUrnik
Edini program na trgu, ki glede na vaše 

zahteve samodejno sestavi šolski urnik.



Proces
dela
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1 Vnos podatkov

• Učenci in njihove izbire.
• Učitelji.
• Prostori.
• Predmetnik.

3 Rezultat

• Individualen urnik za vsakega 
učenca in učitelja.

• Optimalne učne skupine.
• Kompatken urnik z minimalnim 

številom prostih ur.

1 Vnos podatkov

• Učenci in njihove izbire.
• Učitelji.
• Prostori.
• Predmetnik.

2 AVTOMATSKI IZRAČUN 
URNIKA

BREZ POTREBE POSREDOVANJA URNIČARJA.



Uteži
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32 različnih uteži usmerja algoritem po 

vaših željah.

Zadovoljni vsi – učenci, učitelji, starši in 

vodstvo šole
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Izbirni predmeti
￮ ponudba učiteljev,

￮ zgodovina učenčevih izbir,

￮ individualna ponudba učencem - samo dovoljeni 

predmeti,

￮ učenci rangirajo izbirne predmete,

￮ vnos v iUrnik ,

￮ optimalna izbira skupin glede na želje učencev,

￮ individualno obvestilo učencem.
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Dodatni pogoji
￮ 50 dodatnih pogojev.

￮ Prilagajanje vsem vašim

zahtevam.



“ … lahko pa povem drugače – pri 
pripravi urnika, pravzaprav, nisem 
naletela na pogoj, ki ga program ne bi 
mogel upoštevati! In teh, na šoli, z 
devetimi različnimi izobraževalnimi 
programi, in s skoraj 700 dijaki, ni 
malo!

Katarina Novoselec - Srednja tehniška šola Koper
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Pregledi
￮ po učencih,

￮ po učiteljih,

￮ po oddelkih,

￮ po dislociranih enotah,

￮ kumulativni urnik.



Uvozi in izvozi
podatkov

￮ Lopolis

￮ eAsistent
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Suplence
￮ iUrnik je prilagojen realnim razmeram, ki se 

stalno spreminjajo - izleti, krajše bolniške.

￮ Ponovni izračun urnika.

￮ Manjše ali večje spremembe urnika in 

njegovih delov zaradi daljših bolniških, 

porodniških in odpovedi.
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Cena
Mesečni najem
programa

Glede na število
učencev

BREZPLAČNA IZDELAVA PRVEGA URNIKA 14

€
￮ 35 € + 0,1 €/učenca mesečno.

￮ Pupusti za večje šole.

￮ Šolanje uporabnikov.

￮ Podpora uporabnikom.



“ “iUrnik uporabljamo 9 let in v tem času 
se ni primerilo, da program ne bi sam 
100% izračunal urnik,
kljub nivojskim, heterogenim in raznim 
skupinam delitve, ter izbirnim 
predmetom. Največja
prednost iUrnika je, da po vnosu 
vhodnih podatkov, program sam 
izračuna urnike.”

Emilija Kavčič, ravnateljica, OŠ F.S. Finžgarja Lesce
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iUrnik
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Preprost za uporabo.

Pokriva vse do sedaj znane zahteve.

Stremi k temu, da je zadovoljstvo vseh največje.

SAMODEJNO IZRAČUNA URNIK
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Hvala !
Vprašanja?
Najdete nas na:
￮ info@algit.si
￮ www.algit.si
￮ www.iurnik.si

http://www.algit.si/
http://www.iurnik.si/

