Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice
Slatinská 155

ICT PLÁN ŠKOLY
na období školního roku 2018 / 2019

Celkový počet žáků ZŠ (k začátku školního roku): 210

Počet počítačů:

Počet tiskáren:

45; PC učebna – 32 (30 žákovských, 1 interaktivní tabule, 1 učitelský),
sborovna – 1, vedení školy a kabinety – 8, učebny č. 25, 27, 40 – 3,
školní jídelna – 1, mateřská škola - 1
5; ředitelna, sborovna, PC učebna, školní jídelna, MŠ

Počet datových projektorů: 4; PC učebna, učebna č. 25, 27, 40
Počet interaktivních tabulí:

2; PC učebna, učebna č. 40

Počet kopírek:

1; chodba 1. patro ZŠ

Přístup žáků k počítačům:
V 5. a 7. ročníku probíhá povinná výuka ICT. Všichni žáci mají možnost využívat počítače v rámci
výuky i mimo ni v počítačové učebně. Mimo výuku mohou žáci navštěvovat počítačovou učebnu o
polední pauze a ve středu od 7:30 hodin. Práce probíhá pod odborným dohledem a počítače žáci
využívají zejména ke komunikaci a zábavě na internetu, ale i k samostudiu a tvorbě žákovských prací
pro výuku. Veškeré využití PC ve volném čase je zdarma.

Přístup zaměstnanců k počítačům:
Zaměstnanci školy mají volně přístupné učitelské počítače ve sborovně a v učebně výpočetní techniky
a v učebnách a v některých kabinetech. K práci mohou využít také žákovské počítače v PC učebně.

Programové vybavení:
Operační systémy: Windows 10, Windows 7;
Používaný software: Office 365, MS Office 2007 (2010), Libre Office a další freeware potřebný k výuce
a práci;
speciální výukové programy k jednotlivým vyučovacím předmětům;
školní evidenční systém Bakaláři.
Všechny počítače jsou vybaveny legálním softwarem.

Počítačová síť:
Všechny počítače jsou připojeny k internetu bez serveru pomocí switchů, odděleny jsou od sebe
počítače učitelské a žákovské.
Počítače jsou připojeny do internetové sítě převážně pomocí místní sítě LAN, několik učitelských
počítačů pomocí sítě WIFI.
Internetové připojení je poskytováno zdarma Městysem Štěkní.

Webová prezentace školy:
Internetové stránky školy jsou umístěny na adrese: http://www.zssteken.cz

Cíle pro školní rok 2017 / 2018:









zajistit bezproblémový chod stávajícího vybavení,
dle finančních možností zakoupit další výukové programy pro žáky ZŠ a MŠ,
dle finančních možností (projekt IROP) rozšířit připojení do sítě po celé budově ZŠ,
dle finančních možností zakoupit žákovské počítačové stoly do učebny ICT (projekt IROP)
na 1. i na 2. stupni ZŠ využít evidenční systém Bakaláři k pololetní a závěrečné klasifikaci žáků
a k tisku vysvědčení
vedení povinných matričních údajů v elektronické podobě
na 2. stupni vedení TK a klasifikace pouze v systému Bakaláři
uskutečnit průběžná školení vyučujících k ovládání klasifikace a matriky v evidenčním
systému Bakaláři.

Zpracoval: Mgr. Václav Vrba

