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Plán  ICT ško ly  
 
 
Počet žáků  
 
1. stupeň : 170  žáků 
2. stupeň : 150  žáků 
Celkem :  320  žáků 
 
Počet pedagogických pracovníků: 27 
 
 
Většina učitelů prošla školením v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání. 
 
V období, kdy byla škola zapojeno do projektu PHARE „Počítač ve výuce na základní škole“, 
byli proškoleni 4 pracovníci v používání programů WORD, EXCEL, 1 pracovník byl 
proškolen pro tvorbu www, použití programu Comenius Logo a Bakaláři. 
 
Počty učeben, počítačů, příslušenství a přípojných míst: 
 
1 počítačová učebna s 17 PC, dataprojektorem, síťovou inkoustovou tiskárnou, skenerem 
1 multimediální učebna s 1 PC, dataprojektorem, interaktivní tabulí (realizována s přispěním 
přijatého projektu), videorekordérem, černobílou laserovou tiskárnou (pro tisk vysvědčení), 
1 PC v 7 kmenových učebnách + 4 dataprojektory, 
7 PC v kabinetech a ve sborovně, 
1 dataprojektor v horní budově (1.st.) 
10  inkoustové tiskárny 
2 černobílá laserová tiskárna  
2 notebooky 
 
Standardní pracovní prostředí: 
 
Parametry a typ PC se liší (podle data nákupu) od Pentií 300 MHz až po Pentia 2.4 GHz. Do 
kabinetů školy bylo předáno 5 ks starších PC, dar České spořitelny obecnímu úřadu. 
Programové vybavení je prakticky stejné – systém Windows98 – XP, kancelářský balík 
Microsoft Office 2000, Internet Explorer 6. 
Pro výuku vlastníme licenci mnohých výukových programů, nejvíce od Terasoft, Zoneru. 
Pro evidenci žáků, učitelů, tvorbu rozvrhu, suplování, tisk vysvědčení, používáme již řadu let 
programové vybavení Bakaláři. S programem pracují všichni třídní učitelé. 
 
Další technické náležitosti: 
 
Počítače v síti jsou propojeny strukturovanou kabeláží v lištách, k internetu přistupují přes 
server se systémem Windows2000 a Winroute. Na tomto serveru mají žáci i učitelé 
k dispozici prostor pro ukládání dat a škola zde má umístěný svůj web, kde mohou 
prezentovat své stránky i žáci a učitelé. Připojení k internetu je bezdrátové, rychlostí 512 kb/s. 
Od šk.roku 2005/06 (s dotačním přispěním přijatého projektu) je k internetu připojen i horní 
budova školy (l.st.) 



 
 
Zařazení ICT do vzdělávacího programu 
 
Výuku informačních a komunikačních technologií máme v našem vzdělávacím programu 
zařazenou v 6.ročníku (předmět páce s počítačem), v 7.ročníku (předmět informatika), v 8. 
ročníku (předmět informatika) a v 9.ročníku (předmět práce na počítači a  předmět základy 
administrativy). 
Žákovský parlament vydává ve škole vytvářený žákovský časopis „Puberťák“. Pod názvem 
„Televizní studio Puberťák“ fungují na webových stránkách školy videosekvence, které 
natáčejí a upravují žáci. Vybavení pro tuto činnost jsme získali z přijatého a realizovaného 
projektu. 
Žákovské kolektivy se pod vedením vyučujícího zapojily do vytváření multimediálních 
prezentací, kde např. v soutěži organizované firmou Siemens se umístili mezi prvními 10 
kolektivy z republiky. 
Počítačová učebna je žákům přístupna denně od 7 hod. ranní pro přístup k výukovým 
programům, na internet a pro zpracování a tisk referátů. 
Každé pondělí od 18 hod. je již řadu let počítačová učebna volně přístupná dětem, rodičům i 
obecní veřejnosti pod názvem „Děti, rodiče a počítač“. V roce 2008 byl realizován kurz pro 
obecní veřejnost. 
 
Hodnocení stavu a výhled 
 
Stávající stav ještě nenaplňuje standardem požadované ukazatele, především v počtu a kvalitě 
PC. 
K jeho naplnění chceme uskutečnit následující: 
 

1. Z rozpočtu školy dokoupit několik PC + dataprojektory 
2. Podán projekt Rozvojové aktivity … 

 
 
Posuzovat aktuální vybavení školy je potřeba s vědomím, že stávající počítačové 
vybavení a připojení školy na internet bylo realizováno pouze z rozpočtu školy a za 
přispění obce, jako zřizovatele. 
 
Tento plán ICT školy bude podle finančních  možností školy doplňován a upravován. 
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