
ICT plán školy - Standard vybavení podle metodického pokynu MŠ 

1   Úvod 

 Škola vydává tento ICT plán, který konkretizuje úkoly a hlavní směry rozvoje činnosti školy v rámci státní informační 

politiky ve vzdělávání. Plán školy dále stanovuje cíle  a postupy k zajištění požadavků daných „Standardem ICT služeb 

ve škole“ a vytváří předpoklady pro účelné a efektivní použití účelových dotací v oblasti ICT. Plán školy je zpracován 

pro období do konce školního roku 2018/2019. Přihlíží ke specifickým podmínkám prostorového uspořádání školství 

v obci, Na konci školního roku 2018/2019 škola plán vyhodnotí a provede jeho aktualizaci. 

2.  Popis standardu ICT služeb 

a) Na 100 žáků existuje minimálně 5 pracovních stanic použitých pro jednotlivé oblasti. Při menším celkovém počtu 

žáků na daném stupni školy se počet pracovních stanic poměrně sníží.   

b) Škola je připojena do internetu linkou minimálně o rychlost 512/128 kBps.  

c) Žáci mají možnost v rámci výuky a nutné přípravy na výuku používat jednoduchý textový editor, jednoduchý 

grafický editor, webový prohlížeč, klienta elektronické pošty. Pedagogičtí pracovníci mají možnost používat některý 

z běžně používaných textových editorů, některý z běžně používaných tabulkových editorů, některý z běžně 

používaných grafických editorů, webový prohlížeč, editor webových stránek, klienta elektronické pošty. Žáci 

a pedagogičtí pracovníci mají možnost v rámci výuky a nutné přípravy na výuku používat výukové programové 

vybavení a informační zdroje. Ze všech aplikací je možno tisknout na tiskárnu. Veškeré programové vybavení je 

používáno v souladu s licenčními ujednáními.  

d) Žák má možnost uložit si svá data na přenosné médium (variantně má zajištěn diskový prostor pro uložení svých 

dat). Pedagogický pracovník má zajištěn diskový prostor pro uložení svých dat.  

e) Škola má zajištěnu ochranu proti virům na úrovni souborového systému i na úrovni došlé a odesílané pošty. Škola 

musí mít možnost blokovat přístup ze školní sítě na takové WWW stránky, které si sama určí, a dále k těm službám 

internetu, které si sama určí. Naopak bez souhlasu školy nesmí být blokován žádný takovýto přístup.  

2.1 Stávající a cílový stav  
 Rychlost a způsob připojení na Internet. 

- Učebny -O2 VDSL, 20/2 MBps bez omezení přenosu dat 

- ředitelna, kancelář, mateřská školka  -  vlastní linka VDSL - O2 20 MBps 

- v celé škole je rozvedeno bezdrátové připojení 2,4 GHz a 5 Ghz 

 2.2 Informace o  dodržování autorského zákona a licenčních ujednání. 
Na počítače byly instalovány pouze originální programy, řádně zakoupené. 



2.3 Zhodnocení stávajícího stavu. 
Stávající stav naplňuje kritéria stanovená standardem. 

3. Postup dosažení cílového stavu  

Informatika a výpočetní technika je na počátku 21. století nesporně důležitým oborem, usnadňující práci v mnoha 

vědních a společenských oblastech. Její využitelnost v nejrůznějších pracovních aplikacích nám velmi zjednodušuje 

práci a komunikaci se svým okolím, což je v posledních letech velmi dobře patrné na pronikání informačních 

technologií i do běžného života. Tento fakt nutí vytvářet zdroje pro výuku informatiky a její využití ve výuce většiny 

předmětů ve škole, aby byla zajištěna kvalifikovanost obsluhy výpočetní techniky a dosahováno kvalitních výsledků 

při práci s informačními technologiemi. 

3.1 Oblast vzdělávací  
Informatika a výpočetní technika sama o sobě představuje pouze nástroj, který je v současné historické etapě 

využíván zejména pro podporu a zefektivnění mentálně náročných lidských činností. Sama o sobě je spíše 

demonstrací technického pokroku a úrovně miniaturizace – její praktická aplikace se odvíjí od jejího efektivního 

využití prostřednictvím efektivního koncipování a využívání software, tj. konkrétních aplikací využívaných v současné 

době prakticky ve všech oblastech života. Výuka informatiky má tak dvě základní dimenze – na straně jedné zajistit 

adekvátní dovednosti žáků pro využití výpočetní techniky v ostatních předmětech (podobně jako například výuka 

českého jazyka je podstatná také pro to, aby žák byl schopen vypracovat např. protokol z laboratorní práce z fyziky), 

na straně druhé vytvořit předpoklady pro ty žáky, kteří budou mít zájem se počítači zabývat v rámci svého studia 

hlouběji. Informatika ve výuce zajišťuje žákům praktické dovednosti v obsluze informačních technologií, efektivní 

využívání možností jednotlivých softwarových aplikací a jejich další využití i v ostatních předmětech výuky 

a praktickém životě. Díky možnostem seznámit se s nejrůznějšími druhy výukového softwaru je také žákům 

umožněna jednodušší a zábavnější forma výuky v ostatních předmětech. Podpora rozšířené výuky informatiky 

Využívání programů PC ve výuce ostatních předmětů – min. dvě hod týdně. Vzdělávání žáků se SVP pomocí PC.  

Využívání internetu ve výuce, www stránky školy. 

3.2    Materiální oblast  
Velká část kmenových učeben je vybavena systémem pro zpětnou projekci (projektory, interaktivní tabule), jehož 

součástí je lokální nebo přenosné PC. 

Zřízena je počítačová učebna, interaktivní učebna, pro potřeby výuky je k dispozici mobilní vozík s 15 ks notebooků. 

Ohledně praktického využití ICT technologií přepokládáme častější zapojování techniky pro výuku. K tomu by měl 

napomoci i zakoupení 1 dataprojektoru do jazykové učebny a interaktivní tabule. V případě dostatku finančních 

prostředků lze zvážit i nákup notebooků, které by si mohli učitelé půjčovat pro výuku do tříd i ve spojení 

s dataprojektorem. Pokud se týká rozvoje softwarových technologií pro výuku, pak ve shodě s praxí v minulých letech 

předpokládáme průběžné sledování trhu se softwarem a pořizování programů pro výuku v jednotlivých tematických  

oblastech dle požadavků vyučujících. Pokud se týká systémového software, škola i nadále plánuje zůstat v případě 

operačního systému na platformě Microsoft Windows, a volné verzi Libre Office. Do všech kabinetů a tříd umístit 



počítač , aktualizovat a rozšířit software nákupem licencí.  V rámci projektů EU peníze do škol a Investice do rozvoje 

vzdělávání - Do budoucna s kvalitnější výukou na ZŠ Oloví,bylo zakoupeno vybavení informační technologie.( 16 

notebooků s mobilním vozíkem, 4 interaktivní tabule, 2 dataprojektory, 8 ks digitální fotoaparáty a 3 ksdigitální 

kamery, 2 ks promítacích pláten ). Dále je cílem vybudovat novou počítačovou učebnu. 

3.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků  
informační semináře a přednášky , kurzy v oblasti informační politiky studium odborné literatury a materiálů z oblasti 

IT. 

 

3.4  Dlouhodobé cíle školy v této oblasti vycházejí zejména:  
- z potřeby dosáhnout plné kvalifikovanosti pedagogického sboru 

- z potřeby mít kvalitně připravené pedagogické pracovníky pro práci s moderními informačními 

technologiemi 

- z potřeby mít špičkově připravené řídící pracovníky školy v oblasti managementu všeobecně řízení  

- z potřeby zajistit stálý kontakt učitelů odborných předmětů s nejmodernějšími poznatky, které se objevují v 

oborech, které vyučují  

- z potřeby zajistit možnost , aby se učitelé seznamovali s nejmodernějšími didaktickými a metodickými 

postupy  

 

 

3.5  Dlouhodobé cíle školy v této oblasti jsou formulovány takto:  
- dosáhnout optimální kvalifikovanosti a odbornosti pedagogického kolektivu,  

- ve střednědobém časovém horizontu připravit celý pedagogický kolektiv na práci s moderními informačními 

technologiemi tak, aby mohlo dojít k plně funkčnímu využívání kvalitního hardwarového a softwarového 

vybavení školy, 

- průběžně zajišťovat kontakty učitelů odborných předmětů s vývojem v oblasti vědních oborů, které vyučují 

a v oblastech moderních metod a forem práce.  

 

3.6  Krátkodobé cíle školy 
- V rámci prostředků na DVPP zajistit účast členů vedení školy na všech dostupných formách vzdělávání s cílem 

dosažení optimální připravenosti pro oblast řízení. 

- Průběžné využívání programové nabídky v oblasti přípravy ICT koordinátorů a zvyšování jejich odborné 

připravenosti; v rámci programové nabídky akreditovaných vzdělávacích organizací využívat nabídek pro 

další vzděláván učitelů odborných předmětů.  

 



3.7  Oblast zkvalitňování počítačové gramotnosti žáků   
a) učebny výpočetní techniky  

Zvýšení úrovně výuky a zájmové činnosti v oblasti informační gramotnosti je možné pouze při vzájemném provázání 

jednotlivých aktivit – tj. rozšíření kapacity výuky informatiky –zviditelňování činnosti školy jako celku.  

 

ICT plán školy - Stávající stav 

 

  

Ukazatel 2017/2018 2018/2019 

Celkový počet žáků ve škole 134 150 

1.stupeň 75 77 

2.stupeň 59 73 

Celkový počet pedagogických 

pracovníků 
12 12 

Počet počítačových učeben 1 1 

Počet odborných pracoven 4 4 

Počet přípojných míst 

počítačové sítě 
38 40 

Počet pracovních stanic 51 55 

Počet zařízení prezentační 

techniky 
4 6 



Standard, skutečnost a plán 

Počet Standard Skutečnost Plán 

Počet žáků 153 134 153 

Počet ped. pracovníků 12 12 12 

Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách 16 17 18 

Pracovní stanice umístěné v nepočítačových 

učebnách 
12 17 20 

Pracovní stanice sloužící k přípravě ped. pracovníka 

na výuku a k jeho vzdělávání 
4 12 4 

Počet pracovních stanic celkem 32 46 28 

Počet žáků na pracovní stanici 5 4 3 

Pracovní stanice – technické parametry  

 

 

  

Technické a softwarové  parametry stanic 

 

Windows 10 Pro, Linux Mint 18,  

Windows XP Prof. 

Cpu – intel, pentium ,celeron  1.1 – 2.6  Ghz, Dual 

core 

Libre Office, 128MB – 4  GB RAM 

Starší 5 let 17 

Novější – nevyhovuje standardu 12 

Novější – vyhovuje standardu 5 

Počet notebooků a netbooků 29 



Prezentační a grafická technika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internetové připojení 

Technika Skutečnost plán 

Datový projektor 4 6 

Tiskárny 7 7 

Kopírovací stroj 2 2 

Digitální fotoaparát 9 9 

Interaktivní tabule 5 5 

Digitální kamera 3 3 

Mobilní vozík pro 

notebooky 
1 1 

V Oloví dne 27. 9. 2018 

Služba Standard ICT skutečnost Plán 

Rychlost 512 kBps 20 MBps 1GBps 

Neomezený přístup 

na internet 
Ano Ano Ano 

Antivir Ano Ano Ano 


