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Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky 

 

 

ICT plán školy 2015/2016 

 

1. Základní údaje o škole 

Název školy: Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky 

Adresa školy: Plynárenská 2953/6, Teplice, 41501 

IČO:46069771 

Plán sestavila: Ing. Jitka Jánská (koordinátor ICT), jitka.janska@zsprosetice.cz 

2. Vstupní data - aktuální stav 

Počet žáků: 320 

Počet učitelů: 22 

Vedení (ředitelka, zástupkyně): 3 

Celkový počet počítačů a mobilních zařízení ve škole: 85 

Počet počítačů a mobilních zařízení alokovaných pro pedagogy: 28 (notebooky, počítače ve 

sborovnách, v odborných učebnách – Ch, Př, Aj, Nj, kmen. učebna, šk. knihovna, konf. 

místnost) 

Stáří techniky: 

do 3 let: 36 

do 5 let: 18 

nad 5 let: 31 

Platformy operačních systémů 

Windows 8: 3 

Windows 7: 82 

Windows XP: 0 

Windows 2000: 0 

Linux: 0 

MAC OS: 0 

Android: 0 

Počet tříd ve škole: 29 

Počet speciálních PC tříd (počítačová učebna): 2 

Počet tříd s IT (tabule, stálý dataprojektor…): 23 projektorů, 2 x ActiveBoard, 4 x SmartBoard 

Počet tabletů ve škole: 0 

 

Pro účely hodnocení je naše škola v kategorii velká škola.  

mailto:jitka.janska@zsprosetice.cz
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3. Záměry školy v oblasti ICT 

Analýza a plán pro indikátor stáří techniky 

Ze srovnání průměrného stáří výpočetní techniky na škole vůči republikovému průměru 
vychází, že počítače na škole jsou stále starší, než je průměr České republiky. 
 
Plánujeme postupnou obnovu stavu výpočetní techniky 

Analýza a plán pro indikátor počtu tabletů ve škole 

Jedním z nových kvantitativních ukazatelů charakterizujících míru přístupnosti ICT pro žáky je 

počet tabletů ve škole. Ve škole prozatím nemáme žádné tablety (pro žáky i učitele). 

Z porovnání hodnoty vypočtené pro školu s tímto republikovým průměrem vyplývá, že škola 

vykazuje parametr horší než celostátní průměr. 

V tuto chvíli stávající stav vyhovuje. 

Analýza a plán pro indikátor počtu PC na žáka 

Základním kvantitativním ukazatelem charakterizujícím míru přístupnosti ICT pro žáky je 

poměr počtu PC (pracovní stanice nebo notebook) na 100 žáků. Srovnávací hladina vychází z 

údajů z Výroční zprávy České školní inspekce za školní rok 2012/2013.  

Z porovnání hodnoty vypočtené pro školu s tímto celostátním průměrem vyplývá, že škola 

splňuje republikový standard. 

 

Škola splňuje republikový standard. 

Analýza a plán pro indikátor typu OS 

Dalším kvalitativním pohledem na stav výpočetní techniky je zastoupení operačních systémů. 

A to zejména z toho hlediska, že velká část využívaných OS (v rámci republiky nadpoloviční 

většina) již není od dubna 2014 podporována výrobcem (Windows XP).  

Škola nepoužívá zastaralé operační systémy. 

Indikátor počtu tříd s IT technikou 

Z hlediska využití ICT ve výuce je limitujícím faktorem okamžitá dosažitelnost prezentační nebo 

výpočetní techniky v běžných třídách. 

Škola má touto technikou vybavenu většinu tříd. Ve škole jsou vybaveny: 

 2 třídy interaktivní tabulí ActiveBoard 

 3 třídy interaktivní tabulí SmartBoard + 1 konferenční místnost vybavena tabulí 

SmartBoard 

http://www.csicr.cz/cz/DOKUMENTY/Vyrocni-zpravy/Vyrocni-zprava-CSI-za-skolni-rok-2012-2013
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 2 třídy jsou vybaveny interaktivním snímačem eBeam 

 v jedné třídě je instalován interaktivní projektor. 

Škola bude postupně vybavovat ostatní třídy interaktivní technikou. 

Škola má k dispozici vysokorychlostní internet nad 5 Mb/s 

Připojení školy k internetu dnes představuje běžný standard, kvalita tohoto připojení je ale 

jedním z klíčových faktorů ovlivňující využití informačních a komunikačních technologií ve 

výuce. Pokud tato oblast vyžaduje řešení, pak se ve většině případů bude jednat o rychlost 

připojení a cenu, za kterou je škole od provozovatele poskytováno. 

Škola má k dispozici internet s rychlostí nad 5 Mb/s. Požadované připojení splňuje uvedené 

parametry a plně vyhovuje potřebám výchovy a vzdělávání. 

Děti si mohou nosit vlastní PC (Byod) 

Bring Your Own Device aplikovaný na školní vzdělávání znamená, že si žáci do školy nosí vlastní 

zařízení, které využívají k plnění svých studijních povinností, a škola jim v tom vychází vstříc. 

Je téměř jisté, že trend BYOD bude v Česku na vzestupu a bude doprovázet rozvoj ICT na 

běžných školách. 

Prostředí školy není na situaci, kdy si děti nosí do výuky vlastní zařízení, připraveno a 

prozatím neuvažujeme, že bychom v blízké budoucnosti chtěli tento stav změnit.  

Ve škole je používán jen legální software 

Lze si jen obtížně představit, že škola bude pozitivně působit na děti, pokud bude vědomě na 

počítačích využívat nelegální software. Pravidelná legalizace software a promyšlená strategie 

licencování by měly být pro každou školu samozřejmostí.  

Na všech školních počítačích je k dispozici potřebný software, který je legální. Poslední rok 

využíváme pronájem licencí PiL School Agreement na MS Office 2013, který budeme muset 

řešit v 1. čtvrtletí 2016. Otázkami legálního SW se budeme také zabývat při pravidelných 

auditech. 

Škola je chráněna proti útokům z internetu a virům 

Moderní sítě jsou citlivé na útoky z různých směrů, a proto je potřeba je chránit různými typy 

ochranných mechanismů. Navíc využívání vlastních zařízení ve škole, stále se prosazující 

nutnost přístupu do sítě z vnějšku, představují pro IT bezpečnost nemalé problémy.  

Řešení, které škola používá, chrání v současnosti školu optimálním způsobem. Využíváme 

dvouletou licenci AVG Antivirus Business Edition pro všechny školní počítače a školní server. 
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Ředitelna má k dispozici připojení na internet 

Kromě využití ICT na podporu výchovy a vzdělávání se internet prosazuje i do sféry řízení a 

správy školy. Prvním krokem k rozšíření moderních technologií do této oblasti je připojení 

ředitelny k internetu.  

Ředitelna má k dispozici připojení na internet. 

Dostupnost internetového připojení 

LAN a internet - všechny třídy jsou připojeny do lokální sítě prostřednictvím LAN (v roce 2006 

byla vybudována ve všech budovách školy a ve všech místnostech strukturovaná kabeláž pro 

připojení do LAN) 

Limitujícím faktorem využití ICT ve výuce je dostupnost internetu v celé budově školy. Ideálem 

je počet přípojných míst v každé třídě (podle ICT standardu 2006). Pokud se tento stav 

nepodaří naplnit, nelze ve škole očekávat zásadní posun k využívání online obsahu a dalších 

služeb internetu ve výuce. 

S technickým řešením jsme spokojeni, rozvod internetu prostřednictvím kabelové sítě do každé 

třídy vyhovuje podmínkám výuky a není třeba jej v dohledné době měnit. 

Škola je pokryta WiFi sítí 

Správa školní počítačové sítě se stále více soustřeďuje na zajišťování přístupu na internet. V 

budoucnu budou všechny prostory školy a všechny počítače jsou připojeny do lokální sítě a 

jejím prostřednictvím na internet. Zároveň tím bude řešen přístup k výukovým materiálům a 

síťovým zdrojům uvnitř i vně školy. Žáci a učitelé budou mít možnost na všech místech školy 

využívat společné i soukromé soubory. S rozvojem mobilních zařízení se stále více bude 

prosazovat tzv. „cloud computing“, což znamená, že služby serverového typu jsou realizovány 

mimo vlastní školní zařízení. 

Signál z WiFi sítě pokrývá celou školu, technické řešení potřebám výchovy a vzdělávání 

vyhovuje. WiFi síť je plně zabezpečena. 

Přístup učitelů k souborům a e-mailům z domova 

Používání počítačové techniky při výuce je nezbytností. Netýká se to jen samotné výuky, kdy 

má vyučující k dispozici například interaktivní tabule, ale i při stále náročnější přípravě na 

hodinu. Vyučující může svoje přípravy dělat nejen na školním PC, notebooku, ale také na 

domácím PC. Ideální je, pokud rozpracované poznámky nebo přípravy pro výuku nemusí 

přenášet na nějakém externím zařízení nebo si je posílat e-mailem, ale může je ošetřovat na 

dálku v reálném prostředí školní sítě. To platí i o administrativní práci (výkaznictví, hodnocení 

žáků, správa databáze, apod.) 

Technické řešení neumožňuje dálkový přístup učitelům k souborům. Do budoucna 

uvažujeme o možnosti tohoto přístupu k vlastním i společným souborům i z domova. 
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Přístup žáků k souborům a e-mailům z domova 

Pronikání ICT do výuky s přímou on-line podporou prezenčního způsoby výuky, zapojení IC 

technologií do přípravy na vyučování směřuje k nutnosti zabezpečit také vzdálený přístup 

žákům do školního prostředí. 

Technické řešení neumožňuje dálkový přístup žákům k e-mailům a k souborům. V nejbližší 

době neuvažujeme o zavedení této služby pro žáky. 

Využití learning management prostředí ve výuce 

Stále více bude škola realizovat spoustu svých aktivit online. Na počátku bude předávání 

jednotlivých materiálů aktuálně použitých ve výuce žákům prostřednictvím internetu. Vyšším 

stupněm pak bude zapojení vhodného LMS (např. Moodle, iTřída) do výuky s cílem podpořit 

tradiční prezenční vyučování. V jistém smyslu je možné i část výuky převést do formy distanční 

(zejména na středních školách). Cílem pak může být vytvoření integrujícího informačního 

systému školy, který propojí výuku s administrativou a řízením školy. 

V současné době neuvažujeme on-line podporu do vyučování zavádět. V případě vyvolané 

nutnosti se budeme tímto bodem zabývat. 

Zajištění správy školní sítě 

Funkční školní síť dnes patří k páteřím nových technologií zaváděných do výuky. Nejde jen o 

technickou podporu, jejímž úkolem je udržovat zařízení v chodu a která zajišťuje, aby další 

rozvoj byl možný, ale také metodickou podporu využití technologií, která je zaměřena na 

výuku všech předmětů. Obě tyto funkce není možné od sebe oddělovat a je třeba, aby byly 

obě naplňovány. 

Správa školní sítě je zajišťována externí firmou, v rozsahu min 2 hodin týdně. Jedná se o 

technickou podporu, správu serveru a poradenství. 

Bezpečná archivace dat 

S převodem citlivých dat do elektronické podoby, rostoucí počet vytvořených digitálních 

učebních materiálů, výukových programů, vzniká potřeba bezpečné archivace uložených dat s 

možností snadného přístupu k nim nejen ze strany učitelů a žáků školy, ale také z vnějšku, ze 

strany rodičů, zřizovatele apod. Případná hrozba ztráty dat s možností zneužití citlivých údajů 

nezvanými návštěvníky sítě vytváří vysoký tlak na jejich bezpečnou archivaci.  

Systém bezpečné archivace dat je v současné době řešen na serverové úrovni s použitím 

speciálního SW. 

Zhodnocení přínosu služeb koordinátora ICT 

Není důležité, zda je pracovník pověřený pomocí ostatním s využitím ICT nazýván 

koordinátorem či metodikem. Důležité je, zda má k této činnosti prostor a kvalifikaci. V 
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neposlední řadě pak musí existovat zřetelná vůle vedení školy smysluplnou implementaci ICT 

ve všech výukových aktivitách podporovat. 

Koordinátor ICT má přiměřenou kvalifikaci a zabývá se především pomocí ostatním učitelům 

implementovat vhodné metody k využití ICT technologií a k zajištění funkčnosti využívání 

stávajících technologií a výukových materiálů. 


