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iUrnik 

Avtomatično računanje urnikov
..SeStavljanje šolSkega urnika je težavno in najbrž Ste Se tudi vi v šoli Spraševali, koliko čaSa in načrtovanja je potrebno vložiti za SeStavo 
učinkovitega in SmiSelnega urnika za vSe udeležene. problemi urnikov in razporedov So razširjeni in pomembni, reševanje pa težko, vendar 
novi koncepti tudi tu rušijo dogme in ovire..

šolSki urniki 
Šolski urniki so vedno bolj zahtevni zaradi vseh 
posebnosti, ki jih mora izpolnjevati šola. Odkar 
imamo 9-letno osnovno šolo z nivojskim pou-
kom in izbirnimi predmeti, dodatnimi pomočmi, 
interesnimi dejavnostmi, s podaljšanim bivan-
jem ipd., pa tudi srednje šole zaradi skupin, vaj, 
športne vzgoje po spolih, izbirnih predmetov, 
vertikalnega združevanja po programih ipd., so 
problemi za človeka in klasične računalniške 
programe prezahtevni, zato so mu ti lahko sa-
mo asistenca. Tudi na tem področju se je pojavi-
la rešitev. Podjetje Algit je razvilo program ALGiT 
iUrnik, ki je najmodernejši koncept programa za 
izdelavo šolskega urnika. iUrnik je optimalna 
rešitev za osnovne, vse vrste srednjih, višje in vi-
soke šole ter šole za otroke s posebnimi potre-

bami. Urniške zahteve se enostavno vnesejo s 
klikanjem, nato se te pretvorijo v skriptni jezik, ki 
opiše  urnik, program pa popolnoma sam najde 
optimalno rešitev. Na ta način izdelava urnika ni 
več privilegij dobrih kombinatorikov, ampak 
vsakega natančnega uporabnika iUrnik-a. 

prihranite pri energiji in prevozih 
Kompakten urnik zmanjšuje čas aktivnosti v šoli in 
s tem manjšo porabo energije. Povežete se lah ko z 
vašim krmilnim sistemom energetskih naprav in 
učinek bo še večji. Prav tako optimiziramo urnike 
otrok, ki se vozijo z avtobusi in računamo več šol 
hkrati, kar pomeni manj prevozov učiteljev in s tem 
dodatno zmanjšamo stroške šole.

vnoS podatkov in zahtev 
Vnos zahteva največ dan dela, kar je tudi vse, kar se 
od vas pričakuje. Vnesti je potrebno učilnice, učila, 
učitelje, razrede, učence (izbirne in nivoj ske sku-
pine, DSP …), predmete (osnovni so prednaloženi), 
dodati posebnosti (npr. sestanke) in dodatne 
zahteve (npr. prehodi učiteljev med lokacijami). 
Kombinirate lahko različne oddelke in letnike ali pa 
učence. iUrnik podpira tudi letni urnik, ki je lahko 
vsak dan drugačen (fakultete, strokovne šole). 

izračun urnika (z umetno inteligenco) 
iUrnik deluje na drugačnem principu kot 
konkurenčni programi in kombinira bolje celo 

od človeka. Najprej uskladi učence po skupi-
nah izbirnih predmetov, nivojskih, hetero-
genih in ostalih skupinah delitve, z namenom, 
da se učenci čim manj prekrivajo (izbirni 
predmet lahko poteka istočasno z nivojsko 
skupino), potem pa začne iskati rešitev, ki naj-
bolj ustreza večini udeležencev urnika. 

portal.iurnik.Si 
Urnik in nadomeščanja lahko preprosto s klikom 
na gumb objavite na internetu, kjer imate 
omogočene preglede po oddelkih, učiteljih in 
prostorih, z geslom pa tudi po učencih. 

razporedi delavcev  
Razporeditev delavcev je podoben problem. 
Optimalno in pravično razporejanje delavcev 
med delovnim časom zjutraj, popoldan, ponoči, 
ob nedeljah in praznikih, z različnimi dolžinami 
delovnih ur, turnusi predstavlja za zunanjega 
opazovalca le rutinsko delo, v praksi pa se izkaže 
kot zahtevno opravilo - rezultat je brez pro-
grama ALGiT Razpored bolj ali manj približen, 
kar povzroča nejevoljo med zaposlenimi. 

raziSkave  
Algit je razvil sistem za evaluiranje algorit-
mov, ki predstavljajo hrbtenico vsakega 
računalniškega programa. Algoritemski razvoj 
je zahvaljujoč se evolucijski umetni inteligen-
ci popolnoma avtomatiziran, na podoben 
način, kot poteka evolucija (Darwin). (P.R.)

ALGiT d.o.o. 
Finžgarjeva ulica 1A, 4248 Lesce

Tel: +386 41 600 341
E-pošta: info@algit.si

Spletni naslov: www.algit.si
Označite oddelke in učitelje, 

ki bodo odsotni, določite ure in izberite 
razlog odsotnosti, iUrnik pa izračuna suplence.


