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ICT plán Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace 

ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 1552/2005-551. ICT plán 

školy popisuje stávající stav z hlediska vybavení školy informačními technologiemi a 

dostupností jejich využití ve výuce. Porovnává ho se "Standardem ICT služeb ve škole" 

definovaným Ministerstvem školství a mládeže a uvedeným rovněž v metodickém pokynu č.j. 

31552/2005-551. Výsledkem je srovnání a stanovení cílů, kterých je třeba dosáhnout, aby 

škola harmonizovala s ukazateli vytyčenými "Standardem ICT služeb ve škole". Dosažení cílů 

je v ICT plánu školy prezentováno posloupností kroků, které budou v rámci řešení prováděny, 

a to včetně popisu jejich finančního zajištění. ICT plán školy je vypracován vždy s výhledem do 

konce školního roku. 

1. STÁVAJÍCÍ STAV K 30. 9. 2018 

 celkový počet žáků ve škole: 342 

 celkový počet pedagogických pracovníků ve škole: 29   

V rámci státní informační politika ve vzdělávání (SIPVZ) byli v minulých letech proškoleni 

pracovníci školy v těchto modulech: 

 Školení základních uživatelských znalostí Z 

 Školení poučených uživatelů P 

 Volitelné moduly školení P 

Počítačové učebny 

1. Učebna č. 107 (Učebna IVT) 

Počet pracovních stanic 1 PC - učitel 
17 PC - studenti 

rok pořízení 
2017 

Software OS MS Windows10 
MS Office 2016, ESET Endpoint antivirus 
Zoner Calisto5, Zoner Photo Studio 
Corel Draw, MountBlue 

 

Hardware PC - CPU Intel Core Duo 2,93 GHz,  
RAM 8 GB, SSD + HDD  

 

LCD Monitor 19“ 2010 

Dataprojektor Epson 2018 

Tiskárna Canon Pixma  

Tiskárna HP LaserJet  
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2. Učebna č. 219  

Počet pracovních stanic 1 PC - učitel 
16 - studenti   

2012 

Software OS MS Windows10 
MS Office 2016, ESET Endpoint antivirus 
Zoner Calisto5, Zoner Photo Studio 
Corel Draw, MountBlue 

 

Hardware CPU Intel Core Duo 2,66 GHz 
RAM 4 GB 

 

 Dataprojektor  

 Interaktivní tabule  

3. Učebna č. 111  

Počet pracovních stanic 1 PC - učitel 
16 - studenti 

(stáří 10 a více 
let) 

Software OS MS Windows7 
MS Office 2016, ESET Endpoint antivirus 
Zoner Calisto5, Zoner Photo Studio 
Corel Draw, MountBlue 

 

Hardware CPU Intel Celeron 
RAM 4 GB 

 

Dataprojektor  

4. Učebna č. 008 – jazyková učebna 

Počet pracovních stanic 1 PC - učitel 
16 - studenti 

(stáří 10 a více 
let) 

Software OS MS Windows7 
MS Office 2016, ESET Endpoint antivirus 
Zoner Calisto5, Zoner Photo Studio 

 

Hardware Notebook CPU Intel Celeron 
RAM 4 GB 

 

Dataprojektor  

Interaktivní tabule  

Jazyková učebna (budova „škola“) je vybavena standardní audio-video technikou.  

Škola má k dispozici pro výuku 18 dataprojektorů. Tři dataprojektory jsou umístěny 

v počítačových učebnách, jeden slouží společně s notebooky jako mobilní zařízení pro potřeby 

výuky školy, školení a prezentace. Jeden je umístěn v aule, pro výuku hudební výchovy a pro 

využití akcí školy pro veřejnost. 
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Bezdrátová síť WIFI 

V budově školy mají zaměstnanci omezené možnosti využívat bezdrátové připojení do 

sítě Internet. Na každém patře se nachází několik přístupových bodů, které pokrývají většinou 

pouze určitý kabinet a jeho nejbližší okolí.  

Přístupové body: 

1. První podlaží 

 Jazyková učebna 008 

 Kabinet chemie 

2. Druhé podlaží 

 Učebna 107 

 Sborovna 

 Kabinet českého jazyka 

 Kabinet anglického jazyka 

3. Třetí podlaží 

 Kabinet fyziky 

 Aula 

Do budoucna plánujeme úplně pokrytí signálem WIFI. 
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Popis standardního pracovního prostředí žáka. 

Pracovní stanice studentů jsou vybaveny s ohledem na vybavení zakládající společnosti 

platformou MS Windows. V závislosti na charakteru výuky Win10 Pro nebo Win7, vše v české 

jazykové verzi. Stejně tak je v případě potřeby ze stanic umožněn tisk na společné tiskárně 

umístěné ve sborovně. Tiskárny jsou černobílé laserové a v ředitelně je barevná laserová i  

inkoustová tiskárna. 

V rámci výuky nebo nutné přípravy na výuku mohou používat: 

 kancelářské vybavení Microsoft Office 2013 nebo 2016 Pro zahrnující textový editor, 

tabulkový editor a editor prezentací 

 vektorový editor Zoner Calisto 4.0, Corel Draw 

 rastrový grafický Zoner Photo Studio 5  

 program Zoner Photo Studio 5 pro zpracování digitálních fotografií 

 vzhledem k charakteru a složení výuky mohou v rámci konkrétní počítačové učebny 

využívat klienta elektronické pošty MS Outlook, vektorový editor Zoner Calisto, 

Veškeré programové vybavení je užíváno v souladu s licenčními podmínkami. 

Popis standardního pracovního prostředí pedagogického pracovníka 

Pracovní stanice pedagogů jsou vybaveny, s ohledem na vybavení společnosti  platformou MS 

Windows  Win10 nebo Win8. Všechna pedagogická pracoviště až na výjimky mají možnost 

přímého výstupu sdílenou na laserovou tiskárnu. V některých kabinetech a učebnách jsou 

k dispozici i samostatné tiskárny. 

V rámci výuky nebo nutné přípravy na výuku mohou pedagogové používat: 

 kancelářské vybavení Microsoft Office 2013 nebo 2016 Pro zahrnující textový editor, 

tabulkový editor a editor prezentací 

 vektorový grafický editor Zoner Calisto 4.0 

 webový prohlížeč MS Internet Explorer, nebo Google Chrome 

 program Zoner Photo Studio 7 pro zpracování digitálních fotografií 
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 vzhledem k charakteru a složení výuky mohou pedagogové v rámci konkrétní 

počítačové učebny využívat klienta elektronické pošty MS Outlook, vektorový editor 

Corel Draw,  

 Veškeré programové vybavení je užíváno v souladu s licenčními podmínkami. 

Server - zajišťované serverové služby 

Síťový server plní funkci souborového, tiskového a databázového serveru a firewallu 

pro připojení k síti Internet. Na serveru běží program pro školní agendu „bakaláři“. Přístup 

k tomuto programu mají vyučující prostřednictvím školní sítě, nebo přes webové rozhraní.  

Již několik let ve škole využíváme cloudové řešení Google Suite. Tento systém vyřešil 

emailovou poštu zaměstnanců a dále umožní využívat celou škálu cloudových aplikací a služeb.  

Způsob zajištění prostoru pro webové prezentace školy 

Škola má zaregistrovanou doménu gymnasiumkrnov.cz, na které se nachází pravidelně 

aktualizovaná webová prezentace školy. Informace na webových stránkách se aktualizují 

pomocí redakčního systému. Tyto stránky také slouží jako informační brána do systému 

Bakaláři, který obsahuje úplné klasifikační a doplňkové informace, přístupné přes Internet jak 

studentům, tak rodičům studentů. Dále má škola zaregistrovanou doménu gym-krnov.cz na 

které běží mailové služby. 

Informace o dodržování autorského zákona a licenčních ujednání. V rámci celé školy 

jsou dodržována pravidla o ochraně autorských práv a licenční ujednání výrobců software. 

Nové licence jsou průběžně doplňovány v souvislosti s nákupem nové techniky. Za dodržování 

těchto zásad v učebnách a na pracovištích odpovídají příslušní zodpovědní pracovníci a 

pedagogové. Ostatní podpůrné programy jsou Open Source nebo jiná forma freeware. 
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Výukové programové vybavení a informační zdroje. 

Vzhledem ke specifickému složení výuky odborných předmětů jsou programové 

výukové prostředky využívány v příslušných počítačových učebnách. Škola má zakoupený 

server pro zálohování, který spravuje firma Moses, na kterém mají zaměstnanci možnost si 

zálohovat data z lokálních stanic a server zároveň slouží jako sdílené uložiště pro fotografie a 

jiné dokumenty. Ostatní přístupy k informačním zdrojům jsou řešeny individuálním přístupem 

k síti Internet. Pro studenty navíc ve vyhrazeném čase i po skončení vyučování. Jedním 

s programů, který se využívá při výuce je program MountBlue, který je určen pro výuku psaní 

na klávesnici počítače. Tento program je nainstalován na speciálním serveru a využíván 

v učebnách 219, 207 a 211. 
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2.  CÍLOVÝ STAV 

Pracovní stanice, přípojná místa. 

Z přehledu je zřejmé, že počet stanic dosahuje v globálním pohledu s rezervou 

standardu ICT. Velký problémem je ale technická úroveň, většiny pracovních stanic 

v počítačových učebnách a v kabinetech vyučujících. Vyrovnání se standardem ICT bylo 

v minulém období řešeno především nákupem počítačů do učebny 107 a výměnou starých 

počítačů v učebně 111 za repasované. Dalším problémem je nedostatečné pokrytí školy 

bezdrátovou sítí WIFI. Zřizovatel školy připravuje projekt pro střední školy, který si klade jako 

cíl pokrytí škol signálem WIFI. Proto škola nebude prozatím investovat do infrastruktury, pro 

bezdrátovou síť. 

 Antivirové zabezpečení stanic programem ESET Endpoint antivirus vyhovuje, ale 

v příštím roce nám končí licenční smlouva. Proto budeme muset prodloužit smlouvu 

na antivirovou ochranu. 

 V případě doplnění, nebo výměně tiskáren se budeme orientovat vzhledem 

k hospodárnosti provozu spíše na laserové tiskárny.  

 Server – s operačním systémem MS Windows 2012 Server prozatím vyhovuje. Do 

budoucna však musíme počítat i s aktualizací, později i s nákupem nového stroje. 

 Přípojná místa - počet přípojných míst je globálně v souladu se standardem ICT.  

Připojení k síti Internet. 

Svými parametry splnilo požadavek standardu ICT pro rok 2018 až rok 2019. Průběžně 

je jednáno s poskytovatelem připojení o navýšení rychlosti tak, aby odpovídala standardu ICT 

nebo byla i vyšší. Podle zkušeností s provozem by pro uvažované zatížení byla vhodná rychlost 

připojení vyšší. Připojení a služby s tím související nám zajišťuje firma Moses Krnov. 

Prezentační technika. 

Použití datových projektorů se v minulosti ukázalo jako velmi vhodné. Protože počet 

datových projektorů vyhovuje standardu ICT a téměř každá učebna i počítačová učebny jsou 

stabilně vybaveny jedním datovým projektorem. U některých projektorů se musí provést 

vyčištění zobrazovací soustavy, popřípadě výměnu lampy.  
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Výukové programové vybavení a informační zdroje. 

Vzhledem k plánovanému rozšíření přípojných míst a vyrovnání technické úrovně 

pracovních stanic  bude možné lépe využít výukových multimediálních titulů a zajistit širší 

přístup pedagogických pracovníků k Internetu a jeho informačním zdrojům. 

Vzdělávání pedagogů. 

Snahou je, aby úroveň znalostí ICT odpovídala plně standardu, což je již na základní úrovni 

splněno.  

3. POSTUP DOSAŽENÍ CÍLOVÉHO STAVU 

Přehled nejdůležitějších činností v oblasti ICT na škole.(2018-2019) 

p. č. úkol popis náklady termín 
1. 

 

 

Provést revizi SW Prověřit licence ke všem 
programům ve škole 

----- 30. 6.2019 

2. Provést drobné 
opravy a údržbu HW 
a SW 

Dle potřeby školy ----- průběžně   

3. 

 

 

Obnova HW Dle potřeby školy 50 000,- průběžně 

4. 

 

 

Nákup nových 
výukových i 
uživatelských 
programů 

Dle požadavků výuky 30 000,- průběžně 

5. 

 

Program Bakalář Provádět údržbu, 
zálohování, bezpečný provoz 

8 000,- průběžně 

6. Zprovoznit přístup 
do sítě v učebně 122 

Zakoupit router, nové plátno 3500,- 30. 4. 2019 

 


