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Záměry školy v oblasti ICT pro období let 2012 – 2013
Hlavní cíle:
 Zefektivnění výuky s využitím prostředků výpočetní techniky
 Vytvořit podmínky pro využívání prostředků výpočetní a didaktické
techniky při vzdělávání studentů a přípravě pedagogických pracovníků
 Rozšířit využívání online technologií při komunikaci
 Další rozšíření výuky pomocí e-learningu - LMS systém Moodle
 Doplnění a modernizace prostředky výpočetní a didaktické techniky do
odborných učeben
 Proškolení všech pedagogických zaměstnanců školy na používání LMS
systému Moodle a zdokonalení práce s interaktivní tabulí
 Rozšíření elektronické komunikace mezi školou, žáky a rodiči
Dílčí cíle:
 Ve vyučovacích jednotkách využívat moderních nosičů informací pro
zkvalitnění výuky
 Zkvalitnit webové stránky školy o poskytování aktuálních informací
Způsob dosažení cílů:
 SZS Chrudim realizuje projekt ICT šablony školám
 Instalace webové aplikace bakaláři
 Zprovoznění LMS systému Moodle

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:

206
50
32
47
10
3

Vybavení školy počítačovou technikou
Současný stav počítačů
Učebny výpočetní techniky
Učebny
Kabinety
Notebooky
Tablety

18
16
16
16
13

Počítačová síť
V současnosti je rychlost počítačové sítě 100 Mbps.
Střední škola je zcela pokryta wifi signálem, k wifi signálu mají přístup jak
pedagogičtí pracovníci školy, tak žáci.
Způsob připojení na Internet
Poskytovatelem připojení do sítě Internet je firma Ing. Milan Kušta –
OMEGA plus. Připojení je realizováno s přenosovou rychlostí 10/10 MBit/s,
agregace 1:1. Toto připojení je vyhovující.
Zajišťované serverové služby
Jako souborový server je používány Server Linux 2*1000 GB HDD.
Pro informační systém bakaláři a pro medicínský software Medicalc je používán
Windows server 2003.
Správa topologie sítě a serverových služeb je plně zajištěna zaměstnanci školy.
Škola provozuje vlastní internetové stránky na doméně szs.chrudim.cz. Webové
stránky jsou zpravovány v redakčním systému Joomla. Na tyto stránky má škola
nasmlouvaný webový hosting u společnosti Omegaplus Chrudim. K webovému
serveru má přístup přes ftp.

Další technika
Většina kabinetů učitelů má vlastní tiskárnu a všechny počítače ve škole jsou
připojeny na multifunkční tiskárnu ve sborovně školy.
Všechny počítačové učebny jsou vybaveny dataprojektorem a pevným
počítačem, nebo notebookem. Všichni pedagogičtí pracovníci mají k dispozici
možnost zapůjčit si notebook s přenosným dataprojektorem pro potřeby příprav
a prezentací pro studenty.
Přehled používaného software a plán pro roky 2011– 2012
Druh software
Operační systémy
Kancelářský balík
Antivirová ochrana

Současný stav
Windows XP a Windows 7
MS Office 2003, MS office 2007,
MS office 2010
AVG Anti-virus 2013

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

