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ICT plán školy 

Současný stav a záměry školy v oblasti ICT pro období 2018/2019 

 

Údaje o škole: 

Počet žáků ve škole 

1. stupeň 253 

2. stupeň 192 

celkem 445 

 

učebny,pracovny, 
třídy, kabinety… 

počty 
přípojných 

míst 
pracovních 

stanic 
dataprojektory, 
dotyková tabule 

počítačové učebny 2 60 37 Vision 7 

odborné pracovny 8 48 8 
7 interaktivních 

displejů 

kmenové třídy 20 120 20 
 11dataprojektorů 
11 interaktivních 

tabulí 

učebny ŠD, ŠK 7 42 2   

kabinety, sborovna, 
ředitelna, 
kanceláře 

18 72 38   

celkem 55 342 105   

(V současnosti jsou některé odborné učebny současně kmenovými třídami) 

ICT koordinátor:  Mgr. Pavla Kuchaříková 

 Mgr. Bc. Jiří Rymeš 

  

mailto:zs34@zs34.plzen-edu.cz


Počítačová síť školy: 

Síť školy je realizována kabeláží UTP, která splňuje požadavky normy. Průchodnost sítě je 100 Mb/s 

(v některých částech i 1Gb/s). Nově zasíťovány jsou všechny učebny, kabinety a kanceláře školy. 

LAN zásuvky jsou i u vstupů a na chodbách pro možnou instalaci IP kamer a přístupových systémů. 

Všechny učebny a kabinety školy jsou vybaveny PC.  

Připojení k internetu: 

Škola je připojena k jednotnému komunikačnímu prostředí MMP pomocí optického kabelu. 

To umožňuje připojení k páteřní magistrátní síti rychlostí(až 1 Gb/s). Zároveň slouží i pro telefonní 

linky. Správa celé sítě je zajišťována SITMP – požadavky jsou předávány prostřednictvím 

HelpDesku. 

Škola má zajištěnu antivirovou ochranu pomocí Microsoft Forefront a konfigurovatelné switche, které 

oddělují učitelskou a žákovskou LAN. V současnosti jsou webové stránky školy vyvěšeny na serveru 

magistrátu města Plzně pomocí služby SIT MMP. Aktualizace webu probíhá v intervalu cca. jednoho 

týdne. 

Další technika: 

Digitální fotoaparáty škola využívá při výuce a dokumentování akcí školy. Škola využívá scannerů, 

inkoustových a laserových tiskáren, které jsou součástí některých pracovních stanic a učeben 

informatiky, školního klubu, kanceláří. Centrální tisk je zajištěn pěti síťovými tiskárnami, které jsou 

umístěny v sekretariátu školy ve sborovně a v učebnách informatiky. Jedenáct učeben je vybaveno 

interaktivními tabulemi s ozvučovacím systémem. Většinou se jedná o tabule SmartBoard. 

V průběhu prázdnin bylo dalších 7 učeben vybaveno interaktivními displeji a učebna fyziky a 

přírodopisu pomůckami pro digitální podporu výuky – měřící sady Vernier, 25 ks tabletů iPad. 

V průběhu podzimu musí být ještě instalovány Wi-fi adaptéry pro používání tabletů v některých 

učebnách. 

V tomto školním roce pokračovala obměna výpočetní techniky. Byly vyměněny všechny počítače 6 let 

staré. V rámci projektu ITI byly obě počítačové učebny vybaveny novými PC All-in-one. Použitím 

SSD disků se výrazně zvýšila rychlost startu PC. Průběžně probíhá další obměna PC, případně jejich 

modernizace (SSD disky). Někteří pedagogové mají k dispozici dokovatelné notebooky, které je 

možné využívat jak ve škole, tak i pro domácí přípravu. Všechny počítače v současné době běží na 

Windows 7. 

 

 



Ukládání dat: 

Každý uživatel školní počítačové sítě má zajištěn prostor na síťovém disku na ukládání dat. Zároveň 

má možnost ukládání dat na přenosná média.  

Školení pedagogických pracovníků: 

I v letošním školním roce předpokládáme, pokud to finanční situace dovolí, proškolení dalších 

pedagogických pracovníků ve využívání ICT technologií ve výuce jednotlivých předmětů. Jednotlivé 

kurzy probíhají většinou u akreditovaných vzdělávacích zařízen (KCVJS Plzeň, …). V rámci školení se 

budeme snažit využívat nabídku Centra robotiky SITMP. Školení pro pedagogy jsou v tomto zařízení 

zdarma. 

Softwarové vybavení: 

Veškeré programové vybavení je používáno v souladu s licenčním ujednáním. 

V současnosti je možné využívat i některé další výukové aplikace či jejich testovací verze, které jsou 

uloženy na serverech SIT MP a zpřístupněny většině škol. 

Škola zakoupila některé výukové aplikace pro 1. stupeň (především pro žáky s vývojovými poruchami 

učení). Žáci i učitelé využívají tyto aplikace nejen v hodinách, ale i samostatně při přípravě. 

Škola je rovněž zapojena do využívání web evidenčních aplikací „Katedra“ a „Žákovská“. Žáci i jejich 

rodiče mají možnost sledování prospěchu přes internet. Bylo doplněno doménové přihlašování pro 

pedagogy do této aplikace. Stále však probíhá další doplňování funkcionality této aplikace. Od roku 

2011 mohou strávníci ŠJ a jejich rodiče využívat bezplatně webovou aplikaci stravné, která 

umožňuje sledování odebraných obědů, jejich odhlašování a objednávky. 

Pedagogové i žáci mohou ve škole i doma využívat MS Office a Zoner Photostudio X na které vlastníme 

multilicence i pro domácí PC. 

Některé aplikace, ke kterým škola vlastnila licence, jsou postupně vyřazovány z používání vzhledem 

k jejich stáří a omezenému spouštění na nové platformě Win7. 

Žáci i pedagogové mohou využívat software, který je možné přímo spouštět z knihovny aplikací 

(Apploaderu). V knihovně je i software licencovaný přes SITMP. 

Další aktivity: 

Od září 2011 je ve škole realizován projekt číslo CZ.1.07/1.4.00/21.2007 -„Inovace a individualizace 

vzdělávání“ v rámci OPVK EU peníze školám. Projekt byl ukončen v únoru 2014. V tomto projektu 

byly vytvořeny a ověřeny všechny požadované materiály v rámci šablon, které si škola vybrala. 



Materiály jsou uloženy na síťovém disku T: a jsou k dispozici všem pedagogům a budou aktivně 

využívány i v dalším období. 

Od loňského září probíhá realizace projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004587 - Zkvalitnění 

čtenářské gramotnosti a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem. Pro realizaci tohoto 

projektu probíhá s podporou IT technologií. 

  



Přehled současného softwaru : 

 Softvare současný stav plán 

antivirový systém Forefront   

grafické editory Corel DRAW Graphics Suite 12   

  Zoner Callisto 5   

Výukové aplikace Vision 7   

LangMASTER Matematika 1, 2 ( 9 - 12let)   

  Matematika 1, 2 ( 12 - 16let)   

  Fyzika 1, 2 ( 12 - 16 let)   

  Chemie 1, 2 ( 12 - 16 let)   

  

Angličtina (začátečníci, pokročilí 
začátečníci, mírně pokročilí, 
středně pokročilí, pokročílí, 

slovník) 

  

  
Němčina (kurz pro začátečníky, 

slovník) 
  

  Španělština (začátečníci, slovník)   

  Přírodověda 1, 2 (9 - 12let)   

  Biologie 1, 2 ( 12 - 16 let)   

  Dějepis 1 ( 12 - 16 let)   

  Zeměpis 1, 2 ( 12 - 16 let)   

  Jak na počítač   

Zábavná čeština v ZOO     

Mach a Šebestová     

Diktáty s piráty     

Pohádková matematika 
pro 1. stupeň 

    

Interaktivní výuka MS Access 2002   

  MS Word 2002   

  MS Excel 2002   

Slovníky MultiVoc   

  WinGED2000   

Čj pro 2.stupeň  Větná skladba   

Terasoft 1993 Celá čísla   

  Desetinná čísla   

  Grafy   

  Pohyb   

  Pythagorova věta   

  Převody1, 2   

  Zoner Photostudio 16, X   

+ další software zakoupený SITMP 


