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Plán ICT školy

Vzdělávací program:
Vyučujeme dle ŠVP Masarykovy ZŠ a MŠ Brodce, příspěvková
organizace
„Od hraní k vědění“

Zřizovatel školy:
Obec Brodce
Ředitel školy:
Mgr. Josef Šimůnek
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-

ZŠ tel/fax:
326312233
MŠ+I.st. 326312001

-

ŠJ

-

326312000

Počty učeben, počítačů a přípojných míst:
počítačové učebny:
2 (20+20) všechny stanice připojené na intranet a internet,
počítače v učebnách:
v síti s přístupem na internet,
další počítače pro učitele:
všichni učitelé mají notebook,
Všechny učebny školy jsou vybaveny pevnými interaktivními tabulemi ACTIVBOARD a
SMARTBOARD Učitelé mají k dispozici vizualizer a mikroskop k připojení na PC
Učitelé mohou využívat další dva dataprojektory s mobilními interaktivními systémy.

Standardní pracovní prostředí:
Parametry a typ počítačů - Pentia5/2,8GHz – těmi jsou vybaveny obě učebny a sborovny.
Programové vybavení je prakticky stejné - systém Windows 2014 Server, popř. Windows
10 Pro.
Učitelé používají ke své práci notebooky, které mají přiděleny na jméno.
Máme multilicenci od firmy Microsoft na provoz operačního systému Windows a
kancelářského balíku Office.

Pro výuku vlastníme licence mnohých výukových programů - ze seznamu na evaluačním
webu 20 titulů v hodnotě 35000 Kč, k výuce informatiky využíváme také Zoner Photostudio.
Všechny tyto aplikace jsou používány v souladu s autorským zákonem tj. škola je držitelem
licencí k jejich používání.
Rodiče mohou práci svých dětí sledovat prostřednictvím systému Bakaláři, se kterým mohou
být propojeni.

Další technické náležitosti:
Počítače v síti jsou propojeny strukturovanou kabeláží k serveru se systémem
Windows2016 Server. K internetu přistupují přes firewall. Na serveru mají učitelé i žáci k
dispozici prostor pro ukládání dat. Učitelé mají e-mailovou schránku. Připojení k internetu
je bezdrátové, rychlostí 15x 1024 kb/s.
K výuce informatiky využíváme i několik digitálních fotoaparátů určených k výuce.

Zařazení ICT do vzdělávacího programu
Výuku informačních a komunikačních technologií máme v našem vzdělávacím programu
zařazenou v 5. až 7. ročníku jako povinný předmět.
Od 7. ročníku si jako volitelný předmět žáci vybírají předměty, které se zabývají jednotlivými
částmi ICT (internet,tvorba www, grafika, fotografování)

Hodnocení stavu a výhled
Stávající stav naplňuje požadované parametry.
Do budoucna chceme uskutečnit následující:
 ve školním roce 2019-20: Zrychlit rychlost připojení přes WIFI.

Ředitel školy……………………………………

