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ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení
dosáhnout a postup jejich dosažení.

ICT plán je vytyčen pro období 2017 – 2019.
I. Stávající stav


Počet žáků školy – 695 žáků - 350 žáků 1. stupně
- 345 žáků 2. stupně

Žáci využívají výpočetní techniku od 1. ročníku v rámci výuky.


Celkový počet pedagogických pracovníků ve škole - 45, z toho:
16 1. stupně
29 2. stupně
6 vychovatelek ŠD



Počet:

Počítačových učeben
Odborných pracoven
Běžných tříd
Oddělení školní družiny

- 6 (3 pevné, 3 mobilní - 1 notebooková, 2 tabletové)
- 15
- 23
- 6

Počet pracovních stanic ve škole:
a) pro žáky
- 98 pc, 15 notebooků, 30 tabletů 1.st, 30 tabletů 2.st.
b) pro pedagogy
- 52 pc, 24 notebooků, 30 tabletů
c) pro zajištění provozu školy - 5 pc, 3 notebooky (ekonomka, sekretářka,
vedoucí ŠJ, psychog, školník)
Počet serverů:
Počet dataprojektorů:
Počet interaktivních tabulí:

- 2
- 39
- 12

Škola využívá síťové prostředí založené na produktech firmy Microsoft. Jedná se o
doménovou síť využívající služby Active Directory.
Každý žák i každý učitel má své přístupové jméno a heslo, může využívat síťových
úložišť a může pracovat s výukovými materiály, které jsou v elektronické podobě
uloženy na serverových discích.
Tiskové výstupy mohou žáci provádět a po dohodě s vyučujícím tisknout na síťové
tiskárně.
II. Internet

Pedagogičtí pracovníci využívají v kabinetech i učebnách pc, popřípadě notebooky a
tablety s připojením na internet. K tisku využívají síťová multifunkční zařízení,
umístěná ve sborovnách a kabinetech.
Dále mají k dispozici digitální fotoaparáty a videokameru.

 Způsob zajištění přípojných míst v budově školy – počítačová síť

- kabeláž
- WiFi síť

 Rychlost a způsob připojení školy do internetu – 25 MB/s








Elektronická adresa – slovacka@slovacka.cz
Webová prezentace školy – www.slovacka.cz
Elektronická třídní kniha, elektronická žákovská knížka – slovacka.edupage.org
Elektronická pošta pro učitele i všechny žáky školy – Office365
Informace o dodržování autorského zákona a licenčních údajích – Autorský
zákon a licenční ujednání jsou na škole dodržovány. Veškerý používaný
software je zakoupený v plné verzi či multilicenci a doklady o jeho nabytí jsou
součástí ekonomické agendy školy.

III. Cílový stav
- Zajistit bezproblémový chod stávajícího zařízení,
- postupná obnova zastaralých a dosluhujících PC v učebnách i v kabinetech,
- doplňovat průběžně výukové programové vybavení všech předmětů,
- zvyšovat počítačovou gramotnost PP formou DVPP v oblasti ICT,
- efektivně vyměňovat dosluhující techniku za novou, moderní,
- rekonstruovat stávající síťové rozvody na optickou páteřní síť a metalickou síť 1GB.

V Břeclavi 30. 11. 2016

Mgr. Iva Jobánková
ředitelka školy

