ICT plán školy
ICT plán popisuje výchozí stav, cíle a postupy k zajištění požadované úrovně při využívání
prostředků informačních a komunikačních technologií ve výchovně vzdělávací činnosti školy.
Stávající stav
























Školu navštěvuje dle Zahajovacího výkazu ke dni 1. 9. 2019 celkem 496 žáků.
Škola je akreditovaným školícím pracovištěm (číslo akreditace DVPP: 34398/2004-251345/204-459). Na proškolování v úrovni Z a P0 má akreditovaného lektora Mgr. F. Hudka.
Od listopadu 2009 je ve škole v provozu Školní webové a informační centrum, které
zahrnuje počítačovou pracovnu (16 žákovských stanic, počítač pro učitele
a dataprojektor), multimediální učebna (interaktivní tabule, dataprojektor s počítačem)
a webový portál vyuka.zsjarose.cz.
Na II. stupni ZŠ jsou další dvě počítačové učebny vybaveny shodně 16 pracovními
stanicemi a dataprojektorem (jedna stanice je vždy pro pedagogického pracovníka).
Na I. stupni ZŠ je multimediální učebna (16 pracovních stanic pro žáky a učitele,
interaktivní tabule a multifunkční kopírovací zařízení umožňující barevný velkokapacitní
tisk), jazyková učebna vybavena interaktivní tabulí (včetně dataprojektoru a počítače)
a multifunkční sál s dataprojektorem a domácím kinem. Domácím kinem je vybavena i
sborovna školy.
Na sekretariátu školy je nová multifunkční tiskárna s velkokapacitním tiskem, ke které
učitelé přistupují pomocí kódu.
Učitelky I. stupně ZŠ používají při výuce 18 notebooků, které jsou pomocí Wi-Fi
připojeny ke školní počítačové síti a internetu.
Na II. stupni ZŠ a v pavilonu tělocvičen jsou vybaveny 4 odborné učebny počítačem
a dataprojektorem. V učebně fyziky, přírodopisu a chemie byla pořízena nová sestava
interaktivní tabule Smartboard s dataprojektorem, k tabuli byl pořízen i nový PC s OS
Windows 10.
Byla provedena výměna zastaralých žákovských stanic a učitelské stanice v učebně ŠWIC
- PC s OS Windows 10.
V komplexu školy je rozvedena kabeláž počítačové sítě a vytvořena přípojná místa
ve všech kabinetech a odborných pracovnách. V běžných třídách přípojná místa nejsou.
V každém kabinetu je k dispozici minimálně jeden stolní počítač nebo notebook;
v organizaci je používáno celkem 149 počítačů a nově 11 tabletů HP s možností připojení
do počítačové sítě a na internet. Stávající vybavení PC pedagogických pracovníků je
zastaralé, mnohdy i s OS Windows XP.
Všichni pedagogičtí pracovníci mají k dispozici počítač s přístupem na internet a do školní
LAN sítě ve společenské místnosti, ve sborovně, v počítačových učebnách, v kabinetech,
ředitel, zástupkyně ředitele, ekonomka, vedoucí školní kuchyně a jídelny ve svých
kancelářích.
Od prosince 2013 je na škole v provozu Wi-Fi síť, kterou mohou využívat učitelé i žáci
pro připojení k internetu a školnímu serveru. Signál Wi-Fi sítě je dostupný ve všech
pavilonech školy.
Programové vybavení je dostupné všem, většinou je nainstalované na serveru, v menší
míře pak na lokálních stanicích.
Každý pedagogický pracovník má přidělenou e-mailovou adresu a zřízenou schránku
elektronické pošty Office365, do které má přístup i mimo pracoviště.
Do LAN sítě je připojeno nové datové pole, které slouží k archivaci dat.
Byla provedena výměna školního serveru.
Škola je připojena k internetu bezdrátově rychlostí cca 20 Mb/s v pásmu 5,4 GHz.











Na dodržování autorského zákona i licenčních ujednání se důsledně dbá, software je
legálně nakupován a je sním zacházeno dle platné legislativy.
Internetové stránky školy jsou řešené pomocí redakčního systému, který umožňuje editaci
všech sekcí stránek včetně zobrazení aktuálních a maximálních hodnot naměřených školní
meteorologickou stanicí.
V rámci dalšího projektu školy je vytvořen systém evaluačních nástrojů k ověřování
kvality a úrovně vzdělávání žáků za účelem zvyšování dlouhodobě udržitelné kvality
vzdělávání – http://testovani.zsjarose.cz/.
V rámci GDPR jsou data pro evidenci žáků a zaměstnanců uložena na SQL serveru
společnosti Bakaláři, na školním serveru je instalován pouze SW Bakaláři.
Klasifikace žáků je dostupná rodičům i samotným žákům prostřednictvím elektronické
žákovské knížky systému Bakaláři, ve které je k dispozici i komunikace přes modul
Komens. Žákovská knížka je k dispozici i na mobilních telefonech po instalaci aplikace
Bakaláři.
V rámci nového projektu práce s žáky bylo pořízeno 11ks tabletů HP s pevnou klávesnicí
s OS Windows10.
Cílový stav









Pokračovat v nutné inovaci zastaralé výpočetní techniky jednotlivých pracovišť (zejména
notebooky pro pedagogické pracovníky).
Pracovní stanice, interaktivní tabule s dataprojektorem v jazykové učebně na I. stupni
a dvou jazykových učebnách na II. stupni.
Zakoupení nových pracovních stanic s monitory nebo notebooků do těch kabinetů,
ve kterých jsou PC s OS Windows XP a Windows 7 a jejichž pořízení bylo v r. 2005.
(Již není podpora WinXP a bude končit podpora Win7.) – kabinety na II. stupni.
Pokračovat v proškolování pedagogických pracovníků, seznamovat je s novým
softwarem (příprava na vedení třídní knihy v elektronické podobě) a výpočetní technikou,
aby je mohli plně začlenit do výuky a zájmového vzdělávání.
Posílit rychlost sítě – nákup nových síťových prvků, posílit rychlost bezdrátové sítě,
vytvořit podmínky pro zápis údajů do e-ŽK a v budoucnu do e-TK během vyučovací
hodiny – nákup prostředků IT.
Zvyšovat odbornou úroveň pracovníků a správce v oblasti informačních a komunikačních
technologií.
Dosáhnout standardu v minimálních ukazatelích vybavenosti školy, tj.:






15 pracovních stanic v počítačových učebnách na 100 žáků,
2 pracovní stanice v ostatních učebnách na 100 žáků,
1 stanice pro potřeby každého učitele,
2 dataprojektory na 100 žáků,
2 interaktivní tabule na 100 žáků.

 Využít všech dostupných prostředků k dosažení cílového stavu a naplnění standardem
požadovaných ukazatelů.
Dosažení cílového stavu
Požadovaného stavu lze dosáhnout systematickým plněním výše stanovených dílčích cílů,
získáním mimořádných dotací a efektivním využitím vícezdrojového financování.
Využít účelové dotace na vzdělávací programové vybavení a přístup k informačním zdrojům
(licence, užívací práva).
V Třebíči dne 23. září 2019

Mgr. František Hudek
metodik informačních a komunikačních technologií

