Kritérium

ICT standard

Stávající stav

Vyhovuje
stávající stav ICT
standardu

Celkový počet žáků
ve škole:

-

571

-

610

-

- z toho 1. stupeň

-

328

-

345

-

- z toho 2. stupeň

-

243

-

265

-

Celkový počet
pedagogických
pracovníků ve škole:

-

52

-

54

-

- z toho
proškolených na
úrovni Z

75,00%

52 (100%)

Ano

54

Ano

z toho proškolených
na úrovni P 0

- z toho
proškolených na
úrovni P

39 (75%)

25,00%

18 (35%)

- z toho
proškolených na
úrovni S

15

Počet počítačových
učeben

2

Počet odborných
pracoven a běžných
tříd

10+19

Ano

Cílový stav

Vyhovuje ICT
cílový stav
standardu

41

školení v rámci
NIDV podle zájmu +
vlastní školení
pedagogů

25

školení v rámci
NIDV podle zájmu+
vlastní školení
pedagogů

20

-

Poznámka

2

10+19

Ano

školení v rámci
NIDV podle zájmu+
vlastní školení
pedagogů

Orientační
náklady

PC stanice
používané žáky v
počítačových
učebnách

28

z rozpočtu obce a
nadačního fondu
300 000 Kč +
fondy EU

z rozpočtu obce
100 000 Kč

49

49

PC stanice
používané učiteli v
počítačových uč.

2

2

PC stanice
používané učiteli v
kabinetech

26

26

v letech 2018-19
modernizujeme
software+hardware

43

v letech 2018-19
dokoupíme 5

92

zakoupené
notebooky připojíme
k internetu

notebooky
používané učiteli

Celkový počet
přípojných míst (k
internetu)

38

70

92

Rychlost připojení k
Internetu

UP - 100 Mb/s ;
DOWN - 100Mb/s

Zajišťované
serverové služby

firma - M.Klimecký

Výukový software

Terasoft, Grada,
Stiefel, Silcom,
Didakta,
Flexilearn, Media
Creator, Inkscape,
Hueber,
GeoGebra

Ano

UP - 100 Mb/s ;
DOWN - 100Mb/s

Ano

v letech 2018-19
modernizujeme
software+ hardware

Ano

firma - M.
Klimecký

Terasoft, Grada,
Stiefel, Silcom,
Didakta,
Flexilearn, Media
Creator, Inkscape,
Hueber,
GeoGebra

z rozpočtu obce a
nadačního fondu
80 000 Kč+fondy
EU

rozpočet obce
100 000 Kč

dle možností a
nabídky

Standardní pracovní
prostředí žáka

MS WIN7

MS WIN10

Standardní pracovní
prostředí pedagoga

MS WIN7,
WIN10

WIN10

Prezentační technika
dataprojektory:

6

Prezentační technika
interaktivní tabule:

19

8

v letech 2018-19
zakoupíme 2

z rozpočtu obce a
nadačního fondu
70 000 Kč+fondy
EU

19

v letech 2018-19
modernizace

z rozpočtu obce a
nadačního fondu
300 000 Kč

2. Hlavní úkoly a cíle ICT do roku 2019 ve výchově a vzdělávání na škole
Pro žáky možnost v rámci výuky a nutné přípravy na výuku používání MS Office 2016 (word, excel, power point, outlook,...), webového prohlížeče s možností
založení emailové schránky.
Počítačové učebny budou využívány k dalšímu vzdělávání ped. prac. Zlínského kraje na základě smlouvy v rámci Tvořivých škol.
Pro pedagogické pracovníky možnost používání MS Office 2016 (word, excel, power point, outlook,...), webového prohlížeče, připojení k internetu i přes wi-fi.
Používání veškerého programového vybavení v souladu s licenčními ujednáními.
Pravidelná aktualizace webových stránek školy a možnost prezentace pedagogů i žáků
Žákům možnost uložit si svá data na přenosné médium nebo zajistit diskový prostor pro uložení jeho dat; pedagogickým pracovníkům zajistit diskový prostor pro
uložení svých dat na školním serveru.
Provádění školení pedagogů i žáků v použití cloudových aplikací.
Vybavit každou učebnu PC nebo notebookem s dataprojektorem nebo interaktivní tabulí.
Pokračování v trendu využití počítačových učeben nejen pro výuku informatiky, ale také ostatních předmětů, především jazyků v návaznosti na ŠVP školy.
Ve Zlíně
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Mgr. Milan Alex

ředitel školy

