Plán rozvoje ICT na škole ve školním roce 2006-2007
1.

Stávající stav

 počty žáků
1. stupeň
2. stupeň
celkový počet

15 tříd
15 tříd
30 tříd

365 žáků
395 žáků
760 žáků

 pedagogičtí pracovníci školy
V letošním školním roce ve škole pracuje celkem 52 pedagogických pracovníků.
Školení úrovně Z se zúčastnilo 50 pracovníků, (96%). Úroveň P0 absolvovalo 47 pracovníků,
(90%), P1 24 pracovníku (46%), P2 10 pracovníku (19%), a školení úrovně S se zatím
zúčastnilo 2 pracovníci (4%).
 přehled učeben a vybavení školy počítačovou technikou
Škola má vybudovány 3 počítačové učebny, 6 odborných učeben, 32 běžných tříd.
V počítačových učebnách, knihovně, kancelářích a ve většině kabinetů jsou počítače
připojeny na internet.
Škola vlastní 3 dataprojektory.
učebna/místnost
počítačová pracovna PC1
počítačová pracovna PC2
počítačová učebna PC3
kabinety
učebny / dějepis, fyzika, jazyky, třídy 1.stupeň
počítačová herna
divadélko
školní knihovna
ředitelna
kancelář zástupců ředitele
kancelář ekonomky
kancelář sekretářky
kancelář školníka
celkem

počet počítačů
14
12
13
9
13
6
1
1
1
1
1
1
1
74

dataprojektory
1
1

1

3

 popis standardního prostředí žáka a pedagogického pracovníka
Přístup k PC
Žáci školy využívají 3 počítačové pracovny s celkovou kapacitou 39 pracovní míst a více jak
40 výukovými programy. Na pracovnách jsou realizovány hodiny informatiky i běžné výuky,
zejména výuka jazyků. Žáci mohou navštěvovat 3x týdně kroužek internetu. Ve volném čase
je k dispozici počítač v knihovně.
Pedagogičtí pracovníci pokud nemají počítač v kabinetě, mají možnost využít počítače
v počítačových učebnách nebo v knihovně.
Tiskárny
Na každé počítačové pracovně je umístěna síťová tiskárna. Další tiskárny jsou v kabinetech,
kancelářích a knihovně. Pedagogičtí pracovníci k nim mají přístup neomezený, žáci tisknou
po dohodě s vyučujícím.
Ukládání souborů
Všichni žáci školy „vidí“ na disk, kam si mohou uložit svou práci. Pedagogičtí pracovníci
mají zajištěn diskový prostor chráněný uživatelským jménem a heslem.

Software
Žáci a pedagogičtí pracovníci mohou využívat tyto uživatelské programy: WordPad, Word,
Malování, Excel, PowerPoint, Internet Explorer, Coner Callisto, Zoner Photo Studio.
Ve výuce je využívána řada výukových programů. Převažují výukové programy firmy
Terasoft, Silcom. Snažíme se o zajištění ucelených řad výukových programů.
Výukové programy zakoupené v posledních třech letech jsou registrovány evaluačním webu.

 připojení školy k internetu
Škola má připojení k internetu ADSL rychlostí 2Mb/s, poskytovatelem služby je Nextra
Czech Republic.
 zajišťované serverové služby
Antivirová ochrana sítě a stanic, aktualizace AVG, diskové prostory pro uživatele sítě, disk
pro výukové programy, sdílené tiskárny, sdílená data některých disků.
 schránky elektronické pošty a webová prezentace
Škola má vlastní webové stránky na adrese http://www.zsbenesova.cz/ s neomezenou
kapacitou, poskytovatelem služby je ACTIVE 24, správcem webových stránek je
pedagogický pracovník naší školy. Na webových stránkách školy po dohodě s jejich správcem
mohou umístit své stránky jak pedagogičtí pracovníci školy, tak žáci školy.
 dodržování autorských práv a licenčních ujednání
Veškerý používaný software na škole je legálně zakoupený.
 závěrečné konstatování
Ve většině uvedených ukazatelích škola vyhovuje požadovaným standardům. V některých
oblastech je třeba zajistit jejich naplnění. Tyto oblasti a jejich naplnění budou uvedeny
v cílovém stavu a postupu jeho dosažení.

2.

Cílový stav a postup dosažení cílového stavu

 vybavení školy počítači
Plánujeme postupnou výměnu starších počítačů za nové. Zakoupení přenosných počítačů, aby
se daly využívat ve třídách při běžné výuce.
 server a školní počítačová síť
Postupně zapojit do sítě další počítače školy. Kapacita sítě je však v současné době zcela
využita, pro její rozšíření je nutné přistoupit k její rekonstrukci.
 výukové programové vybavení
Každoročně rozšiřujeme nabídku výukových programů podle aktuální nabídky firem, které se
věnují výukovému softwaru.
 vzdělávání pedagogických pracovníků
Pedagogičtí pracovníci budou pokračovat ve vzdělávání v jednotlivých modulech. K dalšímu
vzdělávání využijeme nabídky akreditovaných pracovišť.
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