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1 Úvod 

 

Dokument obsahuje plán rozvoje informačních technologií ve škole dle metodického 

pokynu MŠMT a záměrů vedení školy. Popisuje současný stav ICT ve škole a  možný rozvoj 

ICT do budoucna. Plán se zpracovává vždy na období 2 let. V předchozím dvouletém období 

byly dosaženy všechny cíle, které jsme si jako organizace vytyčili. 

 

1.1 Personální zajištění ICT ve škole  

 

Koordinátoři ICT: 

Ing. Alexandr Ušák  usak@jilova.cz 

Ing. Vladimír Bohdálek bohdalek@jilova.cz 

Jurda Jiří   jurda@jilova.cz 

ICT pracovník: 

Studýnka Jan   studynka@jilova.cz 

Správce sítě, externí pracovník: 

Ing. Bartoś Andrzej  bartosjr@jilova.cz  

Externí správce serveru: 

Comimpex s.r.o.  helpdesk@comimpex.cz 

  

1.2 Početní stav žáků školy 

 

Ke dni 30. září 2021 navštěvovalo školu celkem 1000 žáků z toho 185 žáků zkráceného 

studia (z toho 98 žáků denního studia + 87 žáků dálkového studia).  
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2 Současný stav ICT ve škole 

2.1 Vybavení školy ICT technikou 

Název učebny Počet PC pro žáky 

C204 – Odborná učebna pro výuku ICT 18 

C209 – Odborná učebna pro výuku ICT 18 

C210 – Odborná učebna pro výuku ICT 18 

C013 – Odborná učebna pro výuku ICT 16 

C235 – Polyfunkční učebna „Akvárko“ 20 

P113  – Odborná učebna Pražákova 12 

K120 – Odborná učebna Jahodová 12 

T223 – Odborná učebna Tučkova 12 

C314 – Mobilní PC učebna (dva mobilní boxy s notebooky.       

V každém z mobilních boxů je 17 notebooků) 

34 

 

Přehled a počty ICT techniky pro ne-/pedagogické pracovníky školy 

PC desktop 85 

Notebook 113 

Dataprojektor  65 

Tablet  25 

Interaktivní tabule 2 

Tiskárna A4 18 

Tiskárna ostatní (štítky, atd.) 2 

Plotr  2 

Kopírovací centrum 2 

Server (hlavní, docházkový, Kernun, tiskový) 4 

  

Celkem počítačů ve škole 383 
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Podrobné přílohy, které v sobě zahrnují název, počet, umístění a rok pořízení ICT 

techniky ve škole jsou k nahlédnutí v interním systému školy „Systém řídící kontroly“ (tzv. 

Požadavky). 

 

Odkaz do Systému řídící kontroly http://85.93.125.115:8000/ 

 

2.2 Pracovní prostředí žáka 

 

Žáci mají přístup k ICT ve čtyřech učebnách informatiky, jedné mobilní notebookové 

učebně a jedné polyfunkční učebně tzv. "Akvárko". Pracovní stanice v učebnách informatiky 

jsou vybaveny operačním systémem Windows 10. V učebnách mají žáci k dispozici 

kancelářský software MS Office, webový prohlížeč, bitmapové a vektorové grafické editory. 

Na pracovních stanicích jsou dostupné výukové a vzdělávací programy specifické pro dané 

vyučovací odborné předměty. Pracovní stanice jsou chráněny antivirem a webovým filtr 

Kernun EDU. Žák se na počítač přihlašuje pod svým uživatelským jménem a heslem, které 

obdrží v prvním ročníku. Má možnost si svoje data uložit na vymezenou oblast na serveru na 

adrese „L:\student\jmenozaka“ a z kteréhokoliv počítače na škole se k tomuto disku připojit. V 

každé učebně je naistalován dataprojektor s napojením na počítač. Žák má možnost využívat 

počítače i mimo výuku v polyfunkční učebně tzv."Akvárko". 

V období distančního vzdělávání mají žáci možnost využívat licence počítačových 

programů (např. Office 365) zakoupených školou na vlastních zařízeních. Žáci jsou v daném 

období vzděláváni pomocí platformy Edupage společně s Microsoft Teams. V třídách 

s nařízenou karanténou probíhá komunikace s učitelem na dálku online v reálném čase podle 

rozvrhu třídy. 

 

2.3 Pracovní prostředí pedagogického pracovníka 

 

Každý pedagogický pracovník má k dispozici počítač a to buď ve formě stolního, nebo 

notebookového řešení. Tento počítač využívá k přípravě na vyučování, školní administrativě a 

při výuce. Počítače a notebooky pracují pod operačním systémem Windows 10. Pedagogičtí 
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zaměstnanci využívající notebooky mají nainstalován ovladač k projektorům značky Epson pro 

připojení pomocí USB kabelu k dataprojektoru. Dále mohou využít v učebně připojení k 

dataprojektoru rozhraní HDMI. Kabely k dataprojektorům jsou umístěny v každé učebně v 

uzamykatelné skříňce za katedrou učitele. Každý počítač je vybaven kancelářským programem 

MS Office 365, programem pro správu školní agendy (jde o školní informační systém pro 

správu matriky, rozvrhu, evidenci docházky…). V PC učebnách je pro kontrolu žákovských PC 

využíván program School PC Teacher. Počítače/notebooky jsou chráněny antivirovým 

programem. Každý pedagogický pracovník má vlastní uživatelský profil, má vlastní adresu 

elektronické pošty. Z každého počítače/notebooku je dostupný tisk na dvě kopírovací centra a 

dostupný server školy pro ukládání dat. Dále jsou data ukládána a sdílena na cloudu MS Office 

365. Vybraní pracovníci mají z důvodu ochrany dat vlastní tiskárnu v kabinetě (např. výchovný 

poradce, atd.). Ve škole jsou k dispozici, kopírky, tiskárny, skenery, plotry a fotoaparáty. 

Škola je dostatečně vybavena výukovým softwarem. K výuce učitelé využívají výukové 

programy. Pedagogičtí pracovníci plně využívají ICT prostředky. 

 

Přehled zakoupených výukových programů: 

 

- Office 365 (Teams, Outlook, Word, Excel, Powerpoint, Sharepoint, Forms…) 

- Psaní hravě 

- 3DS Max 

- Fusion 365 

- Edupage 

- Zoner Photo Studio 15 

- Autodesk Autocad 2019 

- Autodesk Inventor 2019 

- Adobe Photoshop 7 

- Gimp 2.10 

- DetStudio 1.8.3 

- Corel Draw 12 

- Kisslicer 1.6 
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- Do Test – software 

- Software SMART Notebok 

- SW interakt.výuka 

- PROTECH 

Příklad ostatních nevýukových programů: 

 

- systém zálohovací Veeam SW 

- Kernun EDU 

- informační systém T-IS 

- Licence knih.syst. 

- Licence Software School PC 

- ScanFlow 2.0 software 

- Adobe eLearning Suite 

- Licence Adobe Design 

- SW progr.ev.žáků ZKAccess 3.5 Security Systém 

- Systém SAS 

- Program ASPI 

- Program SIB-LEX 

- Licence Acrobat 9,0 Prof.+DVD 

- Licence Stravné 4.2 

 

2.4 Způsob zajištění připojených míst v budově školy 

 

Síť LAN je vybudována v rámci budovy školy Jílová. Odloučená pracoviště Pražákova, 

Jahodova, Tučkova mají z důvodu vzdálenosti od školy jiné poskytovatele internetového 

připojení. Připojení k internetu je realizováno bezdrátově a napojeno na školní síť LAN, anebo 

pevným připojením na školní síť LAN. Připojení k internetu škola realizovala pomocí globální 

firmy poskytující optické připojení s garantovanou rychlostí. Dále je připojení distribuováno na 
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internet a intranet pomocí školní bezdrátové WI-FI sítě. K připojení do WI-FI sítě je rozlišeno 

na uživatele žák, zaměstnanec, školení. 

 

2.4.1 Pevné připojení 

Hlavní budova školy, která sídlí na adrese Brno, Jílová 36G, je připojena k internetu 

optickými kabely s garantovanou rychlostí 200/200 Mbps. Telekomunikační připojení 

poskytuje novou verzi IP protokolu IPv6, multicasting, QoS či MPLS jako transportní vrstvu 

pro přenos virtuálních privátních sítí na 2. i 3. vrstvě referenčního modelu ISO/OSI. 

 

2.4.2 WI-FI připojení 

Bezdrátová síť v hlavní budově školy dosahuje rychlosti 80 Mbit/s. Tuto rychlost 

získává z WI-FI AP napojených na server školy a umístěných ve stropě každého patra. Rychlost 

připojení určuje počet připojených zařízení a námi přidělené pásmo. Domov mládeže má vlastní 

pokrytí WI-FI signálem, kde je rychlost 100 Mbit/s. 

 

2.4.3 Bezpečný přístup na internet 

Škola má přístup na internet zabezpečen pomocí nástroje Kernun EDU, který  umožňuje 

aktivně předcházet rizikům spojených s internetovou bezpečností žáků. Tento nástroj řeší 

centrální řízení webového provozu a detailní přehled, významně snižuje rizika spojená se 

zavirováním počítačové sítě. Je účinnou prevencí proti nelegálnímu chování na internetu a 

eliminace neoprávněné nároky na neustálé navyšování kapacity připojení. 

 

2.4.4 Způsob zajištění webové prezentace školy 

Webová prezentace je umístěna na serveru poskytovatele internetových služeb pro školu. 

Využívá redakční systém. Vystavení informací je dostupné pověřenému administrátorovi a 

podléhá schválení vedení školy. 

 Internetová adresa školy: www.jilova.cz 

Přístup do webové aplikace EDUPAGE pro žáky a rodiče. www.jilova.edupage.org 
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3 Cílový stav ICT ve škole 

 

Cílem je realizace vytvořeného ICT plánu v souladu s aktuálním rozvojem výpočetní 

techniky. 

Rostou požadavky současné generace žáků na využívání ICT při výuce, k učení, hledání, 

zpracovávání, sdílení a prezentaci informací. Stejně tak mnozí učitelé zapojují ICT stále více 

do výuky, protože jim pomáhá ve všech fázích výuky, od motivace k ověřování znalostí a 

dovedností. 
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3.1 Rozvoj infrastruktury 

 

Kapacita školy je využívána stávajícím počtem žáků i pedagogických pracovníků. 

Pracovníci školy jsou plně proškoleni v používání prostředků ICT. 

  

Ve školním roce 2020/2021 plánovala škola realizovat: 

 

- školení pedagogických pracovníků a žáků v systému Teams a jeho zavedení na škole 

– splněno – bude probíhat i v dalších obdobích 

- školení pedagogických pracovníků v systému Edupage – rozšiřující školení pro nové 

potřeby distanční výuky – splněno 

- zajištění přístupnosti technologií pro distanční výuku žáků (zapůjčení pc žákům ve 

vybraných případech) – splněno 

- nová mobilní učebna pc s 34 notebooky – splněno 

- nová odborná učebna 3D tisku C314 – splněno 

- nová konferenční místnost (zasedací místnost) – splněno 

 

Pro školní rok 2021/2022 si škola vytyčila splnění následujících bodů: 

- v odborné učebně C209 nahradit stávající počítače novými – celkem 18 počítačů 

V současné době je kapacita ICT učeben pro potřeby výuky žáků je dostačující. 

Učebna C209 je však vybavena staršími počítači, které byly několikrát upgradovány. 

Tyto počítače vykazují velkou míru opotřebení a nelze je po technické stránce dále 

renovovat pro potřeby výuky. 

-  školení stávajících pedagogických pracovníků dle aktuální potřeby (online hovorové 

hodiny, evidence testovaných žáků antigenními testy apod.) 

-    reorganizace polyfunkční učebny Akvárko – změnit počet počítačů určených pro žáky 

na 8 ks, zlepšení estetiky zelenou stěnou,... 
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3.2 Rozvoj vybavenosti výukovým softwarem 

V případě požadavků pedagogů na zakoupení výukových programů pro potřeby výuky, 

bude případná koupě konzultována s koordinátorem ICT, který po přezkoumání výukového 

softwaru předloží doporučení řediteli školy, který rozhodne o případném schválení. 

 

3.3 Školení pedagogických pracovníků 

Školení pro pedagogické pracovníky v oblasti ICT bude realizováno dle aktuální potřeby 

a možnosti čerpat finanční prostředky na vybraná školení. 

 

3.4 Prohlubování ICT kompetencí 

Škola se průběžně zaměřuje na přípravu učitelů, kteří v současnosti k výuce používají 

dataprojektory, elektronickou třídní knihu, elektronickou evidenci žáků a notebooky. Nadále se 

budeme orientovat nejen na využití ICT ke zdokonalování tradičních forem výuky skupin i 

jednotlivců, ale každému vyučujícímu bude dán čas a prostředky pro hledání dalších možností, 

jak zdokonalit své pracovní postupy i s využitím netradičních metod, které souvisejí s ICT. 

Hlavní pozornost pak budeme zaměřovat na nové učitele, kteří se musí nejen seznámit s 

organizací, ale i zvládnou základní ICT prostředky. 

 

3.5 Postup dosažení cílového stavu 

Přiblížení k cílovému stavu je rozloženo do následujících let. Na realizaci se předpokládají 

tyto prostředky: 

 

- zdroje vlastní (na infrastrukturu, hardware, software)  

- čerpání prostředků dotací z EU (rozvojové programy) 
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Zpracoval:          …………………………            Ing. Alexandr Ušák 

ICT koordinátor 

  

 

 

 

 

 

Schválil:           …………………………             Ing. Bartoś Andrzej 

Ředitel školy  

  

V Brně dne 8. prosince 2021 


