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Do konce šk. r. 2016/2017

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Stávající stav
1) Celkový počet žáků: 18
2) Celkový počet pedagogických pracovníků:
• Počet pedagogů proškolených na úrovni:

7 učitelů + 6 vychovatelů
Z: 13
P: 13
S: 13

3) Počet počítačových učeben: 1
• odborných pracoven:

0

• ostatních učeben:

4

• Počet stanic připojených na Internet: 13 /11 žák. stanic + 2 učitelské/
Z toho jedna pracovní stanice je umístěny ve sborovně školy. Dále využíváme
podle potřeby 3 notebooky.
Vlastníme 2 interaktivní tabule, 3 promítací plátna, 5 dataprojektorů,
videokameru, fotoaparát, televizory, CD přehrávače, vizualizér, notebooky.
4) Operační systém:

Windows 7 Professional

Kancelářský software:

Microsoft Office 2010

Jiný software:

Výukové a vzdělávací programy určené pro základní
vzdělávání /jazyk český, matematika, přírodovědné
SW, angličtina, Dětské koutky, Malování aj./.

5) Připojení k Internetu: Rychlost 16000/kbit/s garantovaná, bez omezení přenosu
dat
6) Webový prostor: zajišťuje ONEbit

7) Poštovní server: zajišťuje ISP /bez omezení velikosti schránky, POP3, SMTP/
Žáci školy a ped. pracovníci mají možnost přístupu k externím poštovním
službám. Schránky jsou jim poskytovány i v rámci školy.
8) Softwary firmy Microsoft a ostatních výrobců byly pořízeny s novými počítači
z projektů OPVK EU.
9) Ve všech ICT službách je dodržován autorský zákon a licenční ujednání.
10) Stávající stav naplňuje standardem /MP 27419/2004-55/ všechny požadované
ukazatele.

Cílový stav s výhledem do roku 2020
• Celkový počet žáků ve školním roce 2016/2017 je 18
• Celkový počet pedagogů 7 učitelů + 6 vychovatelů
• Předpokládaný stav úrovně počítačové gramotnosti: Z: 100 %
P: 100 %
S: 100 %
• Počet ostatních učeben s PC technikou zůstane neměnný, tj. jedna, včetně počtu stanic
• Důraz bude kladen na rozvoj využívání informačních technologií pro podporu výuky
• Cílový stav splňuje standardem /MP 27419/2004-55/ požadované ukazatele.

Postup dosažení cílového stavu
Cílový stav 100% byl již dosažen za pomocí financí na budování infrastruktury a
realizací projektů OPVK EU.

Mgr. Eva Čapková
ICT koordinátor

