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STÁVAJÍCÍ STAV ICT ve ŠKOLE K 1. ZÁŘÍ 2019


počet žáků ve škole



počet pedagogických pracovníků

9



počet počítačových učeben

2



počet pracovních stanic (všechny pracovní stanice jsou připojeny ke školní síti a Internetu)

32



počet notebooků

9



počet běžných učeben

5



celkový počet přípojných míst (PC + notebooky)

41



prezentační technika - dataprojektory

7



interaktivní tabule

5



tiskárny

4

standardní
prostředí
učitele
hardware

standardní
prostředí
učitele
software

standardní
prostředí
žáka
hardware
standardní
prostředí
žáka
software

108



služební notebook



PC ve sborovně s tiskárnou připojenou přes wifi



PC v interaktivní učebně s tiskárnou připojenou
přes wifi



PC v počítačové učebně s multifunkčním
zařízením



PC v třídě s tiskárnou připojenou přes wifi



interaktivní tabule a projektor ve třídě



windows 10



Openoffice, SMART Notebook, běžné výukové programy



třídní kniha a program vysvědčení Bakaláři



přístup k síti přes wifi nebo kabelovým připojením



běžné internetové prohlížeče



dvě PC učebny ze srpna 2011 – 22 PC (EU-OP-VK)



PC v kmenové třídě – 5 PC



školní síť – připojeny všechny PC



internet – připojeny všechny PC



windows 10



Openoffice, SMART Notebook, běžné výukové programy



přístup ke školní síti a k internetu

všechny PC
připojené k síti
kabelem

3
elektronická
pošta



zaměstnanci mají vlastní emailové schránky - většinou na seznam.cz



žáci v předmětu Informatika mají vlastní emailové schránky většinou na seznam.cz

webové
prezentace



zaměstnanci školy mají možnost ukládat webové prezentace tříd na
školním serveru na adrese www.zsbohusovice.cz v redakčním
systému

autorská práva




veškerý software ve škole je legální
veškerý obsah webové prezentace školy neporušuje autorská práva

CÍLOVÝ STAV


postupná výměna učitelských notebooků

splněno



získávání nových, aktualizovaných či pro výuku potřebných programů

probíhá



udržování interaktivních tabulí

probíhá



dodržování autorského zákona

splněno



aktualizace webových stránek školy podle potřeby

probíhá



tvorba DUM

probíhá



zlepšování pracovního prostředí učitelů a žáků

probíhá



školení pedagogických pracovníků – Smart Notebook, redakční systém aj.



náslechy hodin s využitím interaktivní tabule

probíhá



sledování nových trendů ve výuce s zařazením PC a interaktivních tabulí

probíhá



přechod na elektronické žákovské knížky

probíhá

podle potřeby

PROCES PŘECHODU z AKTUÁLNÍHO do CÍLOVÉHO STAVU
finanční zdroje



dotace, zřizovatel, vlastní zdroje, popř. sponzor, zdarma

zpětná vazba





pracovní schůzky paní ředitelky a ICT správce
podněty a připomínky na poradách a metodickém sdružení
analýza využití PC a interaktivní tabulí

V Bohušovicích nad Ohří dne 27.9.2019
Poslední aktualizace dne 27.9.2019.
Mgr. Lenka Matoušovská, ředitelka školy.
Mgr. Ivan Kožíšek - správce ICT

