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ICT PLÁN ŠKOLY (2021 – 2023) 

Vybavení školy 

Naše škola provozuje 2 počítačové učebny. V první je žákům (i učitelům) k dispozici 24 pracovních 
pevných stanic. K prezentaci informací při výuce mohou učitelé využívat PC, ke kterému je připojen 
dataprojektor. Počítač zároveň funguje jako zdroj dat a úložiště pro práci žáků. Druhá učebna je 
koncipována jako mobilní s 20 žákovskými notebooky Acer a jedním notebookem pro učitele. 

V učebnách prvního stupně je k dispozici 10 interaktivních tabulí a na druhém stupni včetně 
odborných učeben 9 interaktivních tabulí s projektory Epson. V každé učebně, kde probíhá výuka, 
je zároveň umístěn notebook s dotykovým displejem (včetně dokovací stanice) HP ProBook. 

K tisku, kopírování a skenování výukových materiálů využíváme 1 síťovou tiskárnu, která je 
umístěna ve sborovně druhého stupně. Ve sborovně prvního stupně je k dispozici kopírka, další 
tiskárna je dostupná v kanceláři školy. 

V družině je v každém oddělení dostupný počítač nebo notebook – celkem 2 PC a 2 NB. 

 

Přístup učitelů k počítačům 

Ve všech kabinetech a sborovnách jsou dostupné notebooky s dotykovým displejem HP ProBook (z 
roku 2021), popř. starší notebooky (hybridní s odepínatelným displejem) HP Pro x2. Pro domácí 
přípravu a zajištění distanční výuky mají učitelé k dispozici notebook Dell Vostro. 

 

Nabídka pro žáky v případě distanční výuky 

V případě potřeby nabízí škola žákům pro zajištění distanční výuky zapůjčení hybridních notebooků 
(s odepínatelným displejem) HP Pro x2 na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi školou a 
zákonným zástupcem žáka. 

 

Připojení k místní síti a internetu 

Počítače umístěné v počítačové učebně jsou připojeny k internetu pomocí síťové kabeláže (CAT5E), 
v samostatné podsíti. 

Žákovské notebooky se do sítě (internetu) připojují prostřednictvím Wi-Fi, s možností připojení 
síťovým kabelem v učebně chemie/přírodopisu. 

Všechny učebny školy a kabinety učitelů jsou vybaveny přípojným místem pro připojení síťovým 
kabelem. Síť je rozdělena na jednotlivé podsítě dle členění školy a všechna podlaží v budově školy 
jsou posílena o přístupové body s možností připojení do sítě pomocí Wi-Fi. 
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Učitelé mají v rámci školní sítě přístup ke sdíleným síťovým diskům (sdílení výukových materiálů, 
školních dokumentů a dalších informací souvisejících s provozem školy) a do informačního systému 
Bakaláři. 

 

Školní server 

Ve školní počítačové síti používáme jednu serverovou stanici, která zajišťuje mimo jiné služby: 

- Bakaláři – školní informační systém 

- Datové úložiště 

- Přístup k síťové tiskárně 

 

Prostor pro prezentaci školy a komunikaci 

Školní webová prezentace je zajištěna pomocí služby webhosting. Škola má své vlastní internetové 
stránky na adrese https://www.zsvamberk.cz/. 

Aktuální informace ze školy prezentujeme i na Facebooku: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100076095458580 

Ke komunikaci s rodiči a žáky využívá škola informační systém Bakaláři – elektronická žákovská 
knížka, třídní kniha, nástroje pro komunikaci a bezhotovostní platby aj. 

V době uzavření škol a distanční výuky také prostředí MS Teams, které využíváme i nadále pro 
komunikaci se žáky, popř. organizaci online třídních schůzek. 

 

Programové vybavení 

Všechny počítače (pracovní stanice) ve škole používají operační systém Windows 10. Škola využívá 
licenci Office 365 (na základě školního účtu mají pedagogičtí pracovníci a žáci přístup k aplikacím 
Office, do cloudu a k dalším službám), antivirový program Eset Nod32, informační systém Bakaláři, 
výukové programy a další programy k výuce s licencí freeware nebo open source. 

 

Cíle pro další období (do roku 2023) 

Pořízení nových žákovských stanic do počítačové učebny (24 PC) a nákup nových sluchátek (25 ks) 
pro podporu samostatné práce žáků se zvukovými materiály. 

Postupná výměna nevyhovujících projektorů využívaných s interaktivními tabulemi – pokud 
neumožňují připojení k PC pomocí HDMI (pouze VGA). Pravidelný servis, popř. výměna 
interaktivních tabulí využívaných k výuce. 
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Příprava na změnu ve výuce informatiky (v rámci změny RVP ZV) – zajištění pomůcek (např. robotů, 
3D tiskárny apod.), další vzdělávání pedagogických pracovníků (zavádění změn ve výuce, nový 
výukový obsah atd.) 

Školení pedagogických pracovníků v oblasti využití ICT ve výuce. 

Realizace možnosti elektronického přihlašování žáků do kroužků v DDM. 

 

Finanční prostředky k zajištění stanovených cílů budou využity z rozpočtu školy, případně dotačních 
programů MŠMT a EU. V rámci časových možností budeme realizovat vlastními silami průběžné 
proškolení a pomoc pedagogickým pracovníkům při využívání ICT ve výuce. 

 
 
Zpracoval: Mgr. Martin Černoch – ICT koordinátor 
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