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1) Údáje o škole
počet žáků školy
počet kmenových tříd
počet pedagogických pracovníků
školní družina
školní klub
odborné učebny

245-255
13
28
2
1
5 (PC učebna,
UDT, dílny,
Ch, keramika)
2 (PC učebna,
UDT)
5
4
1
2
Škola Online
9

učebny informatiky
kabinety
počet skladů k uložení sbírek
místnost se serverem
knihovny
informační systém školy
počet tiskáren

2) Vzdělávání pedágogických prácovníků v ICT
V uplynulém školním roce 2020/2021 bylo vydáno ministerstvem zdravotnictví nařízení
o uzavření škol. Na několik měsíců byla škola povinna přejít na distanční výuku. Jako software
na distanční výuku byl využit MS Teams, se kterým se naučili pracovat všichni pedagogičtí
pracovníci.
Hlavním informačním systémem školy zůstala škola online, ve které je také vedena veškerá
elektronická dokumentace.
ICT školení II. úrovně
Na začátku školního roku 2021/2022 proběhlo ve škole ICT školení II. úrovně, které
navazovalo na předchozí školení z roku 2019. Po absolvování školení, museli učitelé během
samostudia vypracovat úkol v MS Excel, který následně odevzdali ICT metodikovi školy.
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3) Úroveň vybávenošti školy digitálními zářízeními
Z důvodu zavedení distanční výuky bylo potřeba nakoupit šestnáct nových notebooků.
V rámci šablon III dále proběhl nákup dvaceti kusů notebooků.
Druh výpočetní techniky
pc používané k administrativě
pc používané žáky v počítačových učebnách
žákovské notebooky
žákovské tablety

Stav
7
25
20
20

připojení k internetu – Stodský net (15 nových wifi routerů) s rychlostí 80 Mbit/s
Windows 10, MS Office 19, informační systém škola online, zoner calisto,
interaktivní výukové programy s multilicencí, online verze programů (Terasoft,
Fraus, SILCOM, STIEFEL), účetní a mzdové programy Avensio a Altus Vario

4) Úkoly z plánu 2019 – 2021
Splněné
 rozšířit vybavení mobilní počítačové učebny (tablety) na 30 – 40 ks
 poskytnout některé i-Učebnice žákům i k domácímu využití
 zhruba po 3 - 4 letech obnovit tablety nebo notebooky pro učitele
 instalovat světelnou digitální tabuli do sportovní haly
 provést upgrade na nejnovější verzi Windows v počítačích v PC učebně na Windows
10 a Office 2019
 maximálně využívat pro rozvoj digitálních kompetencí učebnu dig. technologií
 zorganizovat 1x za 2 roky výukové kurzy ICT pro veřejnost
 zajistit žákům nediskriminační přístup k digitálním vzdělávacím zdrojům
 zajistit zálohování rackových skříní UPS zařízením
 ve třídách umístit pevná (stolní) PC
 zakoupit nový výkonný server pro zajištění obslužnosti PC stanic v učebnách a třídách
Částečně splněné
 sportovní halu zabezpečit elektronickou ochranou a vstupní dveře čipovým otevíracím
systémem nastaveným dle objednaných cvičebních hodin
 zprovoznit čipový systém ke sledování docházky žáků do školy a přenos těchto
informací do ŠOL
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5) Úkoly do roku 2024









zapracování nového ŠVP do výuky – především se jedná o novou informatiku a nové
digitální kompetence, které zasahují do všech předmětů
dále vzdělávat pedagogické pracovníky v oblasti ICT
v roce 2024 vytvořit ICT školení III.
maximálně využívat pro rozvoj digitálních kompetencí učebnu digitálních technologií
využít ve výuce 3D tiskárnu
zorganizovat 1x za 2 roky výukové kurzy ICT pro veřejnost
vyměnit notebooky staré více než 4 roky za nové
zprovoznit čipový systém ke sledování docházky žáků do školy a přenos těchto
informací do školy online
Mgr. Jan Čermák
metodik a ICT koordinátor
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