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Záměry školy v oblasti ICT pro období 2016-2018 

 

Hlavní cíle: 

 Neustále směřovat školu k co nejširšímu a smysluplnému využívání online 

informačních zdrojů a komunikace jak ve výuce, tak v běžné každodenní práci 

 Stále modernizovat stávající hardware a aktualizovat software tak, aby odpovídal 

moderním trendům a umožňoval plné využití ICT techniky 

 Podporovat projekty rozvíjející tvorby učebních dokumentů, které využívají výpočetní 

a prezentační techniku. 

 Maximálně využívat ve výuce současné interaktivní tabule a interaktivní učebnice 

Fraus a tím neustále se snažit zefektivňovat a zatraktivňovat výuku. Snažit se 

zapojovat další ICT technologie do každodenní výuky. 

 Zajišťovat využívání učebny „Školního informačního centra“ 

 Zefektivnit práci s digitálními hnízdy 

 Maximálně zapojit rodiče do každodenního využívání internetu a IT v komunikaci se 

školou. 

 

Dílčí cíle: 

 Podporovat elektronickou komunikaci mezi učiteli, žáky a rodiči (pokračovat ve 

využívání rezervačního systému na konzultace s rodiči) 

 Zajišťovat kvalitní prezentaci školy na vlastních internetových stránkách a umožnit 

učitelům zpracování a zveřejnění vlastní prezentace 

 Doplnit vybavení učebny informatiky počítači tak, aby mohl každý žák pracovat na 

PC samostatně 

 Inovovat dle potřeb hardware nejen v počítačových učebnách, ale i v ostatních 

učebnách školy 

 Využívat elektronický docházkový systém a neustále jej zdokonalovat 

 

 

 

Údaje o škole: 

 

Celkový počet žáků na škole 470 

     -z toho na 1.stupni 303 

     -z toho na 2.stupni 168 

Celkový počet pedagogických pracovníků 40 

Počet tříd 22 
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Školení pedagogických pracovníků v rámci SIPVZ: 

 

Všichni pedagogičtí pracovníci jsou proškoleni na práci s interaktivní tabulí SMARTBOARD. 

Nyní doplňujeme již jen specializovaná školení dle požadavků pedagogů. Dále chystáme 

školení na program Bakalář. Tato školení budou financována z finančních zdrojů na DVPP a 

z projektu ESF. 

 

 

 

 

Vybavení školy počítačovou technikou 

 

 Aktuální 

počet 

počítačů 

Stav 2018 
Finanční 

zajištění 

Učebna informatiky  23 25 Rozpočet školy 

Odborné učebny 5 7  

Sborovna 1 1  

Kabinety 8 8  

Notebook - učitelé 26 30 Rozpočet školy 

Školní skleník 1 1  

Ředitel 1 1  

Zástupce ředitele 1 1  

Výchovný poradce 1 1  

Speciální pedagog 1 1  

Metodik prevence 1 1  

Kancelář 1 1  

Školní jídelna 1 1  

Hospodář 1 1  

Personalista 1 1  

ŠIC - Notebook 10 10  

Notebooky-digitální hnízda 20 25 Rozpočet školy 

Tablety - učitelé 20 20  

Celkem 123 136  

 

 

Vybavení interaktivními tabulemi: 

 

 Aktuální 

stav 

Stav 2018 Finanční 

zajištění 

Učebny 15 18 Rozpočet školy, 

ROP 

 

 

 

 

 

 

 



Vybavení dataprojektory a tiskárnami: 

 

 Aktuální 

stav 

Stav 2018 Finanční 

zajištění 

Dataprojektor 1+15 8+18 Rozpočet školy, 

ROP 

Tiskový stroj 1 1  

Ostatní tiskárny 7 7  

 

 

 

 

 

Přehled používaného softwaru 

 

Druh softwaru Současný stav Investice 2016 /2018 

Operační systémy MS Windows 7, Windows 8 

Výukové programy dle 

výběru pro jednotlivé 

předměty. 

 Sada MS Office 2010 

Internetové prohlížeče Internet explorer 

Výukové aplikace a online 

výukové zdroje 

Výukové programy do 

jednotlivých předmětů, on-

line aplikace, sdílené DUMY 

na serveru. 

 

Antivirová ochrana NOD 32  

 

Počítačová síť: kabeláž počítačové sítě LAN 

 

 

 

Škola 21. století – škola informací 

 

  

Učebna ŠIC byla otevřena k 1. 9. 2009. V rámci projektu byla učebna vybavena 2 PC  a 10 

notebooky. Dále je v učebně interaktivní tabule a vizualizér. 

 

Vybavení  ŠIC učebny: 

 

 Současný stav Finanční zajištění 

Stolní počítač 2 

 Vše je financováno 

Evropskými sociálními fondy 

a státním rozpočtem ČR 

Notebook 10 

Dataprojektor 1 

Interaktivní tabule 1 

Vizualizér 1 

Tiskárna 1 

DVD a video přehrávač 1 

 

 

 



Projekt inkluzivního vzdělávání „Učíme se společně“ 

 

V rámci projektu byla v roce 2012 otevřena učebna speciálního pedagoga, dokoupeny 

interaktivní tabule do některých tříd a pořízena tzv. digitální hnízda v jednotlivých učebnách. 

 

 Současný stav Finanční zajištění 

Interaktivní tabule 4 
Vše je financováno 

Evropskými sociálními fondy 

a státním rozpočtem ČR 

PC 4 

Notebooky 20 

vizualizéry 4 

 

Projekt „Vzdělávání s tablety“: 

 

V průběhu školní roku 2014-2015 probíhal na naší škole projekt „Vzdělávání s tablety“, jehož 

cílem je zapojení tabletů do výuky. V první fázi byly pořízeny tablety pro vyučující, kteří 

absolvovali několik školení, včetně specializovaných školení pro jednotlivé předměty. 

V rámci projektu bylo pořízeno celkem 20 tabletů. 

 

 

 

Způsob připojení na internet: Metropolitní otická síť 20/20mbps, agregace 1:50, bez veřejné IP.. 

 

Zajišťované serverové služby: ML350 G6 Virtual, 1 TB diskové pole + 1 TB backup zone, 6GB 

RAM, RAID 512MB cache. IIS, SQL, DHCP, DNS, filtrování internetu, GW, NAT, VPN, Active 

directory. 

 

 

Ukládání dat : 

Každému uživateli školní počítačové sítě je zajištěn prostor pro ukládání dat na serveru. 

 

 

 

 

 

Dne 5. 1. 2016      Zpracovala: Ing. Hana Šabršulová 


