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Záměry školy v oblasti ICT pro období let 2016 – 2017

Současný stav:

 Webové aplikace
o Pro publikování známek a pro zaznamenávání absence používáme
webovou aplikaci bakaláři.
o Škola využívá LMS Moodle, pro zveřejňování studijních materiálů
a pro zadávání a výběr úkolu od žáků
 Hardware
o 1 počítačová učebna s 18 počítači
o Ve všech učebnách dataprojektor a notebook pro učitele
o Windows server 2003
o Vstupní brána linuxuvý server
 Pokrytí internetem
o Škola je zcela pokrytá wifi signálem s přístupem i pro žáky






Hlavní cíle:
Další rozšíření výuky pomocí e-learningu - LMS systém Moodle
Doplnění a modernizace prostředky výpočetní a didaktické techniky do
odborných učeben
Zachování elektronické komunikace mezi školou, žáky a rodiči
Postupná obnova starých počítačů

Základní údaje o škole
Celkový počet žáků a studentů: denní forma studia:
dálková forma studia:
Celkový počet pedagogických pracovníků včetně vedení školy:
Celkový počet zaměstnanců školy:
Počet kmenových tříd:
Počet odborných učeben:

193
31
27
32
9
3

Vybavení školy počítačovou technikou Současný stav počítačů
Učebny výpočetní techniky
18
Učebny
16
Kabinety
16
Notebooky
16
Tablety
13
Většina pedagogických pracovníků má k dispozici služební notebook
Způsob připojení na Internet
Poskytovatelem připojení do sítě Internet je firma OMEGA plus. Připojení je
realizováno technologií optického spoje s přenosovou rychlostí 50/50 MBit/s,
agregace 1:1. Toto připojení je vyhovující.
Zajišťované serverové služby
Jako souborový server je používány počítač s operačním systémem Linux.
Správa topologie sítě a serverových služeb je plně zajištěna zaměstnanci školy.
Pro informační systém Bakaláři je používán Windows server 2003.
Další technika
Všechny kabinety učitelů mají vlastní tiskárnu a jsou připojeny na barevnou
multifunkční tiskárnu.
Všechny počítačové učebny jsou vybaveny dataprojektorem a notebookem.

Přehled používaného software 2016– 2017
Druh software

Současný stav

Operační systémy

Windows 7 a Windows 10

Kancelářský balík

Office 2010, 2013 a 2016

Antivirová ochrana

AVG Anti-virus business edition

Všechny tyto aplikace jsou používány v souladu s autorským právem a škola je držitelem licencí
k jejich používání.

